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 توطبة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللؽات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالؽات،    

الذي علم آدم األسماء كلها ؛فؤبان بذلك عن شرؾ اللؽة وفضلها ، والصبلة والسبلم على 

 بهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصبلة والتسلٌم .سٌدنا محمد أفصح الخلق لسانا وأعر

 ثم أما بعد.

خواين املدرسني/  أ غزايئ امطالب ا 

أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،      

ىل  وكد  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم.   غري أ ين أ حة أ ن أ شري  جمهودات

ىل أ ن امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة حبل امتدريبات ، ويف  هنا ا 

مكرتوين وضؼت  وشاء موكع ا  سبيل ثلدمي  املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

ت ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها  وامتب ند من فيه هذه امتدريبا

جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض  حصة ما يلدموهه من ا 

جاابت اخلطب  مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.  مال 

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية   واحلل مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 أوال : النحو
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 ٌنقسم الفعل من حٌث اإلعراب والبناء إلى قسمٌن :     

  . المضارع إذا اتصلت به نون التوكٌد أو نون النسوة( –األمر  –:) الماضً فعل مبنى - ٔ

 رع فقط. : المضافعل معرب  -ٕ

 

 

ًّ دابما  .الفعل الماضً مبن

 ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف :   - ٔ

 إذا لم ٌتصل به شًء       مثل :   ؼادَر الوفد المدٌنة. •

 أو اتصلت به تاء التؤنٌث       مثل :   خفَقْت راٌة أمتنا. •

 أو اتصلت به ألؾ االثنٌن       مثل :    الصدٌقان  سافَرا أمِس.  •

 ٢ّ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ:ٓر٘ - ٕ

 إذا اتصلت به تاء الفاعل                          مثل :   فّكْرُت فً األمر..فعرْفَت خطبً.  • 

 أو اتصلت به نا الفاعلٌن                          مثل :   حفْظنا القصٌدة كلها.•

 َعْدَن المحتاجٌن.أو اتصلت به نون النسوة                           مثل :   المإمنات سا•

ٖ- : ّْ  ٓر٢ّ٘ ػ٠ِ جُٟ

 إذا اتصلت به واو الجماعة                     مثل :   الطبلب سارُعوا إلى الصبلة.•

 

 

 

 مبنً دابما  ، وهو ٌبنى على ما ٌجزم به  مضارعه.

 ٓر٢ّ٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ :  - ٔ

 ْث أخاك صادقاً.إذا كان صحٌح اآلخر                              مثل :   َحدِّ •

 إذا اتصلت به نون النسوة                       مثل :    ٌا أمهاُت راقْبَن األبناء.•

 ٓر٢ّ٘ ػ٠ِ قًف قٍف جُؼِّس : - ٕ

 إذا كان معتل اآلخر                                مثل :   ادُع رُبك، وارتِج  مؽفرته .•

 ٓر٢ّ٘ ػ٠ِ قًف جُٕ٘ٞ: - ٖ

 بواو الجماعة                   مثل :    ٌا شباب الوطن انهضوا. إذا كان متصبلً •

 إذا كان متصبلً بؤلؾ االثنٌن                    مثل :    أٌها العامبلن جّودا إنتاجكما.•

 إذا كان متصبلً بٌاء المخاطبة                  مثل :    ٌا أّمتً اتحدي.•

 :ٓر٢ّ٘ ػ٠ِ جُلطف    - ٗ

َقن ٌَّا أخً، واْجَهَرنَّ بالحقإذا اتصل•  ت به نون التوكٌد                       مثل :    َتَصدَّ
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 ، ٝيُي ٓح ُْ ضطَٛ ذٚ ٕٗٞ جُط٤ًٞى أٝ ٕٗٞ جُ٘ٓٞز. جُلؼَ جُٟٔحٌع كؼَ  ٓؼٍخ  أ١)٣ٍكغ ٝ ٣٘ٛد ٝ ٣ؿُّ (

 

 

 طٞكحً ػ٠ِ كؼَ ٓ٘ٛٞخ أٝ ٓؿُّٝ .٣ٍكغ جُلؼَ جُٟٔحٌع ئيج ُْ ضٓروٚ أوجز ٗٛد أٝ أوجز ؾُّ ، ُْٝ ٣ٌٖ ٓؼ

 عبلمات رفع الفعل المضارع : 

 مثل :  ٌتفوُق المخلص فً مذاكرته . ، إذا كان الفعل صحٌح اآلخر جُظحٍٛز ذحُٟٔسٌرفع  -

 .مثل :  المجتهد ٌسَعى إلى التفوق ، إذا كان الفعل معتل اآلخر  جُٔوىٌز ذحُٟٔسٌرفع  -

 .مثل : المإمنون ٌسعدون بالقرب من هللا ، ألفعال الخمسة إذا كان من ا جُٕ٘ٞ ذػرٞشٌرفع  -

 

 

 

 ٌنصب الفعل المضارع إذا سبقته  إحدى أدوات النصب التالٌة : 

 ْٕ  ئيٕ [    –كحء جُٓرر٤س   –٫ّ جُؿكٞو   –ٝجٝ جُٔؼ٤س   –قط٠  –٫ّ جُطؼ٤َِ  –٢ً   –ُٖ  –]أ

 ْٕ  .م أن تجتهدوا مثل : علٌك أن تجتهَد . علٌك، : وهً حرؾ مصدري أ

 مثل : لن ٌرحم هللا المتخاذلٌن .، :تنفً الفعل فً المستقبل  ُٖ

 مثل : اجتهدوا  كً تلحقوا بركب التفوق .  ، : ما قبلها سبب وتعلٌل لما بعدها   ٢ً

 مثل : اعبد هللا مخلصاً لتنال رضاه .، ما قبلها سبب وتعلٌل لما بعدها   : جُطؼ٤َِ ٫ّ

 مثل : سؤعبد هللا حتى أموَت .،   ٌة إذا كانت بمعنى " إلى أن ":تفٌد الؽا قط٠

 مثل : اجتهد حتى تحقَق أحبلمك فً الحٌاة .،  حتى : تفٌد التعلٌل إذا كانت بمعنى " لكً "

    (نفى –: وهى التً تفٌد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهً بمعنى )مع( وتفٌد المصاحبة ودابماً تسبق بـ )نهى  جُٔؼ٤س ٝجٝ

َك ـ إِذا َفَعْلَت ـ َعظٌمُ  ٌْ ًَ ِمْثلَُه         عاٌر َعلَ  مثل : ال َتْنَه َعْن ُخلُق َوَتؤْتِ

، لم ٌكن(حتى تكون من أدوات النصب  -: وهى تفٌد اإلنكار الشدٌد ، وٌشترط فٌها أن تسبق بكون منفى )ما كان جُؿكٞو ٫ّ

َبُهْم َوأَنْ  ٌَُعذِّ ْؽفَِر لَُهمْ   -َت فٌِهْم   مثل :  َوما كاَن هللاُ لِ ٌَ ُكِن هللاُ لِ ٌَ  لَْم 

 مثل : إذن تتفوق ، جواباً لمن قال : سؤجتهد .، :  حرؾ جواب وجزاء ونصب واستقبال   ئيٕ

 .: فاء السببٌة : تفٌد أن ما قبلها سبب لما بعدها ، وهى من أدوات نصب الفعل المضارع جُٓرر٤س كحء

 ها فً )فاء السببٌة( لتكون من أدوات النصب ؟س :  ما الشروط الواجب توافر

 جـ :  لكً تكون )فاء السببٌة( من أدوات نصب الفعل المضارع البد أن تكون مسبوقة بما ٌدل على : 

 : مثل: ما فعلت ذنبا فؤنــدَم . جُ٘ل٢    -أ 

 مثل :  ،( التحضٌض -العرض -الرجاء–التمنً  –االستفهام  -النهى -: وٌشمل )األمرجُطِد  -ب 

 اجتهدوا فً دراستكم فتحققوا ما ترٌدون .  - ٔ
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 ال تتكاسلوا عـن العبــادة فتندمــوا .   - ٕ

 ؟هل تخرج ما علٌك من زكاة فتنال الثواب   - ٖ

 لٌتنا نرضى ضمٌرنا فٌرضى عنا هللا .   - ٗ

 لعل االمتحان ٌؤتى سهبلً فنسترٌح .  - ٘

 أال تكرم محمد فٌكرمك. – ٙ

 م محمد فٌكرمك.هبل تكر -7

 عبلمات نصب الفعل المضارع :

 : إذا كان الفعل صحٌح اآلخر ، أو معتبلً بالواو أو الٌاء . جُظحٍٛز جُلطكس – ٔ

 : إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللؾ . جُٔوىٌز جُلطكس – ٕ

 : إذا كان من األفعال الخمسة .  جُٕ٘ٞ قًف – ٖ

 مضارع منصوب  قبله فهو منصوب مثله   الفعل المضارع المعطوؾ على فعل ملحوظة:

 دـــدرًـــث 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: - ِٔ

 :ٓر٢٘ ػ٠ِ أٍٓكؼَ  " ًٞٗٞج"جُلؼَ  ًٞٗٞج ٓه٤ِٖٛ ٠ٌُْٞ٘ ،ك٤ؼِٞ ٖأٗٚ . - ٔ

   حذؾ النون ׄ    السكون   ׄ           حذؾ حرؾ العلة  ׄ     الضم  ׄ  

 ج٬ُّ ك٢ ًِٔس " ٤ُ٘طوْ" ٢ٛ: حء   .ُْ ٣ٌٖ جُوح٢ٞ ٤ُ٘طوْ ٖٓ ج٧ذ٣ٍ - ٕ

 الم التوكٌدׄ    الم الجحود ׄ                   الم الجر  ׄ     الم التعلٌل  ׄ  

 جُلؼَ " ضطك٠ِ"  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع: .     ذحُٞكحء  ٣ؿد ػ٤ِي إٔ ضطك٠ِ - ٖ

 المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ         منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

   مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة   ׄ  

 جُلؼَ " ٣ؼِٞ"  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع: ًٞٗٞج ٓه٤ِٖٛ ٠ٌُْٞ٘ ،ك٤ؼِٞ ٖأٗٚ . - ٗ

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ         منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ          مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :"  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع:ؿطٜى١ضجُلؼَ "  .. ١َ ػ٤ِي إٔ ضؿطٜى ٢أَٗص ٢ً ض٘ؿكَ  - -٘

  منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

  مبنً فً محل نصبׄ           منصوب بحذؾ النونׄ   

حكَّسً(. جُلؼَ " هحٍ ضؼح٠ُ :– ٙ ًَ ٝج  ٍُ ْ٘لِ َ٤ُِ َٕ ُٞ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ َٕ ج ح ًَ ح  َٓ َٝ  ٓ٘ٛٞخ ذؼى ٫ّ جُؿكٞو ٝػ٬ٓس ٗٛرٚ: " كؼَ ٟٓحٌع٣٘لٍٝج ) 

 ثبوت النون ׄ     حذؾ النون ׄ    الفتحة الظاهرة  ׄ    لفتحة المقدرة ا ׄ  

 جُلؼَ " ضًٌخ"  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع: .     ٫ ضطحُد جُ٘حِ ذحُٛىم ٝضًٌخ – 7

     المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة     ׄ  

ــــــــــــي ٌجقـــــــــــسأضـ٤ــــــــــــص)  ٧  -8 ــــــــــــو٠ (  كــــــــــــ٠  ـ٬ُ ُ 

  
 كــــــــــــــــ٤ٜىأ هِرـــــــــــــــ٠ ٝٛـــــــــــــــٞ ُٜلـــــــــــــــحٕ قـــــــــــــــحتٍ   

 
 جُلؼَ "  أُو٠"  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع ـ

  منصوب بالفتحة المقدرةׄ         منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :ٞ كؼَ ٟٓحٌع:"  ٣ٛإو١جُلؼَ "  .٣إو١ ٓكٔى ٝجؾرٚ ك٤كطٍٓٚ جُؿ٤ٔغ    -9

    منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ           مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   
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ّٕ ك٢ جُو٤حّ ذٞجؾر٢ ضؿحٙ ٢٘٠ٝ. -ٓٔ ّٕ "  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع . ُٖ أهٍٛ  :جُلؼَ " أهٍٛ

  المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مبنً فً محل نصب ׄ       مرفوع بالضمة المقدرة    ׄ  

َٖ " هحٍ -ٔٔ ٤ِ٘ ِٓ ْك ُٔ ُْ ٍَ ج ٤ُغ أَْؾ ِٟ ُ٫َ ٣ َ َّٕ َّللاَّ ِ ٍْ كَا رِ ْٛ َ٣ َٝ ٖ ٣َطَِّن  َٓ  ُ  جُلؼَ جٍُٔكٞع ك٢ ج٣٥س ٛٞ: ضؼح٠ُ:" ئَِّٗٚ

 الثانً والثالث ׄ     ٌضٌع ׄ     ٌصبر ׄ      ٌتق  ׄ  

 

ــــــــــــــــــــــ -ٕٔ ــــــــــــــــــــــَ إٔ)  ٣ـ٘ـؿـِـ ــــــــــــــــــــــى ُِـ٤  ٠ (  ٫ٝ ذـ

  

ــــــــــــــــــــــــــــٍ.    ـــــــــــــــــــــــــــى إٔ ٣ٌ٘ٓـــ ـــــــــــــــــــــــــــى ُِو٤  ٫ٝ ذ

 

 "   ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع ـ ٣ـ٘ـؿـِــ٠ جُلؼَ  "

    منصوب بالفتحة المقدرةׄ         منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

 مرفوع بالضمة الظاهرةׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 . ... ػ٘ى ٓهح٠رس جُٔػ٠٘ جًًٍُٔ ضٛرف جُؿِٔسأ٣ٜح ج٬ُػد جُطُّ ذحٍُٝـ ج٣ٍُح٤ٞس  كط٘حٍ جقطٍجّ جُؿٔح٤ٍٛ....  -ٖٔ

  أٌها البلعبان  التزما  بالروح الرٌاضٌة  فتناالن احترام الجماهٌر ׄ  

 أٌها البلعبٌن التزما بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر ׄ  

  أٌها البلعبان  التزما  بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر ׄ  

 بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر نلتزماا انأٌها البلعبׄ  

ٞج " هحٍ -ٗٔ ُٔ ََِ  َٖ ٣ ًِ ٌَ جَُّ ًِ ْ٘ ذ٤ًِّح ٤ُُِ ٍَ حًٗح َػ َٓ ٌم ُِ ىِّ َٛ ُٓ ًِطَحٌخ  ج  ًَ َٛ َٝ  جُلؼَ "  ِٔٞج " كؼَ ٓحٜ ٓر٢٘ ػ٠ِ: ضؼح٠ُ:" 

  الفتح ׄ     السكون ׄ      الضم ׄ        حذؾ النون ׄ  

َْ  هحٍ  -٘ٔ َٖ "". جُلؼَ  ضؼح٠ُ:" َيَُِي ٤َُِْؼَِ َُْهحت٤ِِ٘ ٤َْى ج ًَ ِْٜى١  َ٫ ٣ َ َّٕ َّللاَّ أَ َٝ ـ٤َِْد  ُْ ُْ٘ٚ ذِح ْْ أَُن  ك٢ ج٣٥س ٛٞ: جُٔ٘ٛٞخأ٢َِّٗ َُ

 جمٌع ما ذكر. ׄ     ٌهدي ׄ      أخنه ׄ                 ٌعلم  ׄ  

إْ  هحٍ  -ٙٔ ُّٓ ٘طُْ  ًُ َُ ئِٕ  ٖ هَْر ِٓ  ِ َٕ أَٗر٤َِحَء َّللاَّ َْ ضَْوطُُِٞ َْ كَِِ َٖ "ضؼح٠ُ:" هُ ٤ِ٘  "  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع ضوطِٕٞجُلؼَ "  .ِٓ

 مجرور ׄ     مجزوم ׄ      منصوب  ׄ                مرفوع ׄ  

ُٜٖ"هحٍ ضؼح٠ُ :  -7ٔ َِ ْٔ (  َق َٖ ْؼ َٟ َّٖ َقط٠َّ)  ٣َ ِٜ ْٗلِوُٞج َػ٤َِْ َ ٍَ كَأ ْٔ َّٖ أ٫ُِٝش َق ًُ  ْٕ ئِ َٝ َٖ جُلؼَ " " ْؼ َٟ   "  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع ٣َ

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

  مبنً فً محل نصبׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 قحكظ  ػ٠ِ ٠ٝ٘ي  ٢ً ضٓؼى.   ػ٘ى ٓهح٠رس جُؿٔغ جًًٍُٔ  ضٌٕٞ جُؿِٔس -8ٔ

 واعلى وطنكم كً تسعد  واحافظ ׄ       ونعلى وطنكم كً تسعد  ونحافظ ׄ  

 ونوطنكم كً تسعد على  واحافظ ׄ       واعلى وطنكم كً تسعد ون حافظ ׄ  

َٕ " هحٍ -9ٔ ٝ ٍُ ِٛ ِٚ ٣َْؼ ك٤ِ َٝ  ُِ ـَحُظ جَُّ٘ح ُ٣ ِٚ ٌّ ك٤ِ ْٖ ذَْؼِى َيَُِي َػح ِٓ َّْ ٣َأْض٢ِ   جُلؼَ جٍُٔكٞع ذؼ٬ٓس كٍػ٤س ك٢ ج٣٥س ٛٞ: ضؼح٠ُ:" غُ

 الثانً والثالث ׄ      ٌعصرون ׄ     ٌؽاث.. ׄ        ٌؤتً ׄ  

 ٥نٍ ٢ٛ :جُؿِٔس جُٔٗطِٔس ػ٠ِ كؼَ ٟٓحٌع ٍٓكٞع ٚك٤ف ج  -ٕٓ

 ٌتوضؤ الطالب للصبلة  ׄ   لن ألهو عن الصبلة . ׄ    ال تنس ذكر هللا . ׄ   ٌدعو المسلم ربه كل ٌوم . ׄ   

 " ٢ً " ٖٓ قٍٝف ٗٛد جُلؼَ جُٟٔحٌع ، ضل٤ى :  -ٕٔ

 النهً . ׄ     النفً . ׄ     التعلٌل . ׄ      المصدرٌة . ׄ  

ذُٞج َقط٠َّ)  ٣َطَرَ هحٍ ضؼح٠ُ : " -ٕٕ ٍَ ْٖ ج َٝ ُِٞج  ًُ َٝ َٖ وِ   ( ٤َّ َٞ ْْ َُْه١ِ٤ْ ج٧َْ َٖ ج ِٓ  ُٝ َُْه١٤ُْ ج٧َْْذ٤َ ُْ ج ٌُ َٖ "جُلؼَ " َُ  "  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع ٣َطَر٤ََّ

  مبنً فً محل نصبׄ    منصوب بحذؾ النونׄ     منصوب بالفتحة المقدرةׄ   منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 جُؿِٔس جُٔٗطِٔس ػ٠ِ قٍف ٗٛد ٢ٛ :  -ٖٕ

 لن أهمل أداء الواجب  . ׄ   ما أهمل أداء الواجب . ׄ   ال أهمل أداء الواجب . ׄ    لم أهمل أداء الواجب . ׄ  

 قًكص جُٕ٘ٞ ٖٓ جُلؼَ ج١ًُ ضكطٚ ن١ ك٢ جُؿِٔس جُطح٤ُس ) ؾّىٝج ٢ً ضكووٞج آٓحٌُْ (؛ ٧ٗٚ ْرن ذكٍف :  -ٕٗ

 جزم . ׄ      جر . ׄ     نصب . ׄ     رفع . ׄ  
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 ج ٖٓ جُٛحُك٤ٖ (جُلؼَ ج١ًُ ٣ُؼىُّ ٖٓ ج٧كؼحٍ جُهٔٓس ك٢ جُؿِٔس ٛٞ :ح٬ْ٩ّ ، ٝضَِّٓكٞج ذٚ ؛ ُطٌٞٗٞذ ضٌٔٓٞجـ )  ٕ٘

 تكونوا . ׄ     تعالٌم . ׄ     تسلَّحوا . ׄ     تربَّوا . ׄ  

 أ١ُّ جٌُِٔحش جُطح٤ُس ٖٓ ج٧كؼحٍ جُهٔٓس :  -ٕٙ

 داعون . ׄ     ٌدعون . ׄ     داعٌان . ׄ     أدعو . ׄ  

 جُطح٤ُس )ًٛجٕ جُطحُرحٕ ٤ْطلٞهحٕ ذايٕ َّللا ( ٢ٛ : ػ٬ٓس ئػٍجخ جُلؼَ ج١ًُ ضكطٚ ن١ ك٢ جُؿِٔس  -7ٕ

 السكون . ׄ     ثبوت النون. ׄ     األلؾ . ׄ      الكسرة . ׄ  

 جُل٬قٕٞ ُٖ ................... جُٔكٍٛٞ هرَ إٔ ٣ٟ٘ؽ.  – 8ٕ

 ٌجنٌن ׄ      ٌجنوا   ׄ           ٌجنون  ׄ     ٌجنً    ׄ  

َٓ هحٍ ضؼح٠ُ :  -9ٕ َُ ِٕ ج ًَ ََٰٛ  ْٕ ًُْ" هَحُُٞج ئِ ٍَِؾح ِٕ إَٔ)  ٣ُْه ٣ٍَِىج ُ٣ ِٕ ج ٍَ ٌُْ "  ( حِق ِٞ ٌْ ْٖ أَ ًُْ جُلؼَ " ِّٓ ٍَِؾح  "   ٓ٘ٛٞخ ذـ٣ُْه

  مبنً فً محل نصبׄ    منصوب بحذؾ النونׄ     منصوب بالفتحة المقدرةׄ   منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 جُٔلٍوز جُٔإٗػس ضٌٕٞ جُؿِٔس:أٗص ُٖ ضْٟ٘ ُِل٣ٍن ٝ أٗص ضَٜٔ ج٫ٌضوحء ذٜٔحٌز جُطٜى٣ق .   ػ٘ى ٓهح٠رس  -ٖٓ

 أنت لن تنضمٌن  للفرٌق و أنت تهملٌن االرتقاء بمهارة التهدٌؾ ׄ  

 أنت لن تنضمً للفرٌق و أنت تهملً االرتقاء بمهارة التهدٌؾ ׄ  

 أنت لن تنضمً للفرٌق و أنت تهملٌن االرتقاء بمهارة التهدٌؾ ׄ  

 ة التهدٌؾأنت لن تنضمٌن للفرٌق و أنت تهملً االرتقاء بمهار ׄ  

 . جُلؼَ جٍُٔكٞع ك٢ ج٣٥س ٛٞ:ضؼح٠ُ:" ٖٝٓ ٣طغ َّللا ٌُْٝٞٚ ٣ىنِٚ ؾ٘حش ضؿ١ٍ ٖٓ ضكطٜح ج٧ٜٗحٌ" هحٍ -ٖٔ

 (األول والثالث) ׄ           تجري  ׄ      ٌدخله  ׄ          ٌطع ׄ  

ــــــــــــحٍ ٞــــــــــــحقٌح -ٕٖ ــــــــــــن ٣هط ــــــــــــغ جُطِ ــــــــــــحى جٍُذ٤  أض

  

 ٓـــــــــــــــٖ جُكٓـــــــــــــــٖ قطـــــــــــــــ٠ ًـــــــــــــــحو إٔ ٣ـــــــــــــــطٌِْ   

 

 ٛٞ: ـ جُلؼَ جُٔ٘ٛٞخ ك٢ جُر٤ص

 ٌتكلمׄ      كادׄ      ٌختالׄ      أتاك ׄ   

ْْ " هحٍ -ٖٖ ٌُ ْ٘ ِٓ َٜح  ِٕ ٣َأْض٤َِحِٗ ج ًَ جَُِّ َٝ  جُلؼَ " ٣أض٤حٜٗح " كؼَ ٟٓحٌع: ضؼح٠ُ:" 

   فعل مضارع مجزوم بالسكون. ׄ       .  مجزوم بحذؾ حرؾ العلة ׄ  

 مرفوع بثبوت النون ׄ           مرفوع بالضمة االمقدرة. ׄ  

َٕ  ( ٖ)  ضََ٘حُُٞج:" َُ  هحٍ ضؼح٠ُ -ٖٗ ح ضُِكرُّٞ َّٔ ِٓ ٍَّ َقط٠ََّٰ ضُ٘لِوُٞج  ُْرِ  " جُلؼَ  " ض٘حُٞج"  ٓ٘ٛٞخ ذـج

  مبنً فً محل نصبׄ    منصوب بحذؾ النونׄ      منصوب بالفتحة المقدرةׄ     منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 ُؿِٔس:ػ٘ى ٓهح٠رس ؾٔغ جًًٍُٔ ضٛرف ج .٢ً ضكون جُؼىٍ أٗص ضُإ٣ُِّى جُكنَّ  -ٖ٘

دُ  مأنت  ׄ   ٌِّ دُ  مأنت  ׄ     .كً تحققون العدل الحقَّ  ون ُتإ ٌِّ  .كً تحققوا العدل الحقَّ  ون ُتإ

دُ  مأنت  ׄ   ٌِّ دُ  مأنت  ׄ     .كً تحققون العدل الحقَّ  وا ُتإ ٌِّ  .كً تحققوا العدل الحقَّ  وا ُتإ

 ( https://dardery.site/archives/1704ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 :ٞغ ػ٬ٓس )       ( أٝ ػ٬ٓس )      ( أٓحّ جُؼرحٌجش جُطح٤ُس  (  ِٕ

 ( )      المشاهدون ٌؽادروا المسرح بعد العرض   -ٔ

 ( )      فً معالجة المرضى ٌقصرا الطبٌبان لن -ٕ

 ( )      .بلب  ٌتابعون المدرس وٌنصتوا للشرح جٌداالط – ٖ

 ( )     استعدي جٌدا لبلختبار كً تنالٌن الدرجة النهابٌة -ٗ

 ( )      ٌحب اآلباء أن ٌقدموا النصح ألبنابهم -٘

 ( )    ٌذهب الطبلب  إلى النادي  فٌتعرفوا على أصدقاء جدد -ٙ

 ( )       ناجحة تصبحً أخلصً العمل حتى -7

 ا( )       ال تتابعوا الشرح وأنتم تتحدثو -8

https://dardery.site/archives/1704
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 ( )        بر والدٌك  فتنل الثواب -9

 ( )      الطالبان ٌستمعان إلى المدرس فٌستفٌدا -ٓٔ

 ( )      الطفالن لم يتعودا َبعُد على جّو المدرسِة .- 11

 ( )     يبيُع الصيادون األسماَك التي يصطادوها على الشاطئ . -11

 ( )    . ِئهموأبنا ِتهمبنا باُء واألمهاُت يشعرون بالغبطِة عند نجاحِ اآل -11

 ( )  على أن يقدموا أفضَل الخدماِت لزبائنهم اأصحاُب االستراحاِت السياحّيِة يحرصو  -11

 ( )      . أٌها الطالبان ،  ال تكذبا وتدعٌان  أنكما صادقان - ٘ٔ

 ( https://dardery.site/archives/1704جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١      ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش) 

 

 

 ٣ؿُّ جُلؼَ جُٟٔحٌع ك٢ غ٬ظ قح٫ش :

 (  الم األمر -ال الناهٌة – لما - لم)  إذا وقع بعد أداة تجزم فعبل واحدا، وهً: ٌجزم الفعل المضارع   –أ 

 .م الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة من األدوات التً تجزم فعلٌن ]أدوات الشرط الجازمة [ ٌجز -ب 

 كذلك ٌجزم المضارع جوازاً إذا وقع جواباً للطلب ]األمر أو النهً [ -ج 

 

 

 ئيج ٝهغ ذؼى أوجز ضؿُّ كؼ٬ ٝجقىج، ٢ٛٝ: ٣ؿُّ جُلؼَ جُٟٔحٌع 

 ٌسافْر زٌد، لما ٌُعْد علً . لم، لّما، وهما أداتا جزم وقلب: لم  -ٕ،  ٔ

 الم األمر: لتحكْم بٌن الناس بالعدل . -ٖ

 ال الناهٌة: )الَ ُتْبِطلُوْا َصَدَقاتُِكم بِاْلَمنِّ َواألَذى( -ٗ 

 

 

 ٣ؿُّ جُلؼَ جُٟٔحٌع ئيج ٝهغ ذؼى أوجز ٖٓ ج٧وٝجش جُط٢ ضؿُّ كؼ٤ِٖ ]أوٝجش ج٠ٍُٗ جُؿحَٓس [ ، ٠ٔٓ٣ٝ جُلؼَ -

 ٍ كؼَ ج٠ٍُٗ ، ٝجُلؼَ جُٔؿُّٝ جُػح٢ٗ كؼَ ؾٞجخ ج٠ٍُٗ .جُٔؿُّٝ ج٧ٝ   

، ٝأ٣َْ٘ٔح ، ٝأ٠ََّٗ، َٝق٤ْػُٔح، ٤ًْٝلَٔح ، ٝأ١َُّ :   أدوات الشرط الجازمة َٖ َٕ ، ٝأ٣َْ ط٠َ، ٝأ٣َّح َٓ ح ، ٝ َٔ ْٜ َٓ ح، ٝ َٓ ٝ ، ْٖ َٓ ، ئيٓح ،   ْٕ  ئ

 هللا . مثل :أن تفعلْ الخٌر تنلْ رضا، إْن :  وهً حرؾ لربط الجواب بالشرط  

 مثل : إِْذ ما َتقُْم أَقُْم ، فمعناه : إِْن َتقُْم أَقُْم .،  إِْذ َمـا : حرؾ بمعنى "إِْن" الشرطٌة  

ْجَعلْ لَُه َمْخَرجاً(،  َمْن : اسم شرط للعاقل  ٌَ  َ تَِّق هللاَّ ٌَ  مثل : )َمْن 

ٍر ٌَ ،  ما : اسم شرط لؽٌر العاقل  ٌْ ُ ()البقرة: من اآلٌةمثل : )َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخ  (.97ْٔعلَْمُه هللاَّ

ْفَعلِ ،  مهما : اسم شرط لؽٌر العاقل  ٌَ ِك َمْهَما َتؤُْمِري الَقْلَب  ِك قاتِلٌَوأَنَّ ِك ِمنًِّ أَنَّ ُحبَّ  مثل : أََؼرَّ

 مثل :  متً تهملْ دروسك ترسْب .، متى : اسم شرط للزمان  

 تخرْج أخرْج معك . مثل :  أٌان،  أٌان  : اسم شرط للزمان  

ُثما : أسماء شرط للمكان   ٌْ َنما ، وأَنَّى، وَح ٌْ َن، وأ ٌْ ٌُْدِرْكُكُم الَمْوُت( .،  أَ َنَما َتُكوُنوا  ٌْ  مثل :  )أَ

ْر لََك اللُهنَجاًحا فً ؼابِـِر األَْزمـان     ٌَُقدِّ ُثَمـا َتْسَتقِـْم  ٌْ  ـك  مثل :    أنى   تتوكل على هللا ٌــوفـقـ، مثل : َح

 مثل : كٌفما تعامل الناس ٌعاملوك .، كٌفما : اسم شرط للحال  

https://dardery.site/archives/1704
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 أي : اسم شرط معناها بحسب ما تضاؾ إلٌه ، فتكون للعاقل ، أو لؽٌر العاقل ، أو ظرؾ زمان أو ظرؾ مكان  

 أي للعاقل مثل : أي طالب ٌجتهد ٌتفوق .    

 .أي لؽٌر العاقل مثل : أي كتاب تقرأه تستفد منه      

 أي للزمان مثل : أي ٌوم  تخرج فٌه أخرج معك .   

 أي للمكان مثل : أي متحؾ تزره ٌضؾ لك من المعلومات الكثٌر .   

 تذكر أن :

 أدوات الشرط ]من ، ما ، مهما [ تعرب  مبتدأ إذا كان فعل الشرط الزماً أو متعدٌاً استوفى مفعوله  .

 فعل من خٌر ، تنل خٌر الجزاءمهما ت -مثل : من ٌطع والدٌه ٌنل رضا هما 

 أدوات الشرط ]أٌن ، أٌنما ، أنى ، حٌثما [ تعرب  ظرؾ منصوب لفعل الشرط .

 أداة الشرط ]كٌفما[ تعرب  حاالً ؼالبا .

ٌِِّهم تنزلْ أنزل ْ" .: وال ٌإثِّر على أدوات الشَّرط فً العمل دخول حروؾ الجر علٌها، نحو  " على أ

 للشرط إال إذا اتصلت بهما " ما "  حٌث ، وإذ : ال تصبحان

 فعل الشرط الجازم أو جوابه إذا كان ماضٌاً أو أمراً ٌكون مبنٌاً فً محل جزم . 

 أدوات الشرط ؼٌر الجازمة هً :      

 لّما الحٌنٌة  . –كلما  -لوال  -لو  -أدوات الشرط ؼٌر الجازمة .. هً :إذا 

 ط فقط بٌن فعلً الشرط و الجواب ، أي بمعنى أن الفعل ٌكون بعدها مرفوعا إذا و هً ال تجزم الفعل بعدها ، و إنما ترب

 كان مضارعا وٌكون مبنٌا إذا كان ماضٌاً .

 لو انصؾ الناس استراح القاضً . -                       إذا انتشر العلم عّم الرخاء .   -مثل  : 

 كلما تقدم شبابنا ارتقْت ببلدنا  .  -                         لوال اختبلؾ األذواق لبارت السلع . -

 لما التقى الجمعان ثبت الشجاع و فر الجبان . -

 اقتران جواب الشرط بالفاء

 ٌجب اقتران جواب الشرط بالفاء فً الحاالت اآلتٌة : 

 إذا كان جواب الشرط جملة   اسمٌة أو جملة   إن أو إحدى أخواتها  

َ فاهللُ ناصُرُكم .إِْن َتْنُصُروا  مثل :    هللاَّ

 إْن تعاشر اللبام فإنك منهـم . مثل :  

 االستفهام..(  -النهً  -إذا كان جواب الشرط جملة فعلٌة فعلها طلبً )األمر 

ُ  مثل : 
ٌُْحبِْبُكُم هللاَّ بُِعونً  َ فاتَّ

 قل إْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ

 لو خرجت فهل ستعود سرٌعاً ؟     -                       مهما تواجه من مصاعب فبل تتـردْد .    مثل : 

 .من ٌزرع شوكاً فلن ٌحصد قمحاً  مثل : ،  إذا كان جواب الشرط  جملة منفٌة )بلن(

 من ٌعِص هللا فما نال رضاه. مثل : ،      إذا كان جواب الشرط جملة   فعلٌة منفٌة )بما(

 من أطاَع هواه فقد ضــــلّ . مثل : ،  قة )بقد(إذا كان جواب الشرط   جملة فعلٌة مسبو

ذا   -بْبَس   -نْعَم   -لٌَس  -إذا كان جواب الشرط   جملة فعلٌة فعلها جامد  كـ )عسى  ذا(.  -حبَّ  الحبَّ

 متى تستقم فعسى أن ٌحالفك التوفٌــق   -              من ٌتراجع عن الحّق فببس ما صنـع . -مثل :     

 واب الشرط  جملة فعلٌة مسبوقة )بالسٌن أو سوؾ(.إذا كان ج

ٌُقتل بـه .        مثل :  ْفَعلْ َذلَِك ُعْدَواناً َوُظْلماً َفَسْوَؾ ُنْصلٌِِه َناراً(.)من سلَّ سٌؾ البؽً فس ٌَ  َوَمْن 

 مبلحظات مهمة:

  وقد ُجمعْت هذه األحوالُ السبُع فً قوِل الشاعِر: •

ٌة وبِ  ٌَّ ٌة َطلبِ ٌَّ  َجاِمٍد     وبما ولَْن وبَِقْد وبالتَّْسوٌؾ "."  اْسِم

عندما تقترن الفاء بجواب الشرط الجازم فتذكر أن الجملة الفعلٌة أو االسمٌة المتصلة بها الفاء ستكون فً محل جزم • 

 جواب الشرط .
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 الفعل المضارع الواقع فً جواب الشرط  المقترن بالفاء ٌعرب حسب موقعه فً الجملة. •

 متى تجتهد فسوؾ تسمو   ]فعل مضارع مرفوع بالضمة [ . مثل : 

 إعراب الفاء:   الفاء : إما نقول : واقعة فً جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط . •

 

 

 ًًُي ٣ؿُّ جُٟٔحٌع ؾٞجَجً ئيج ٝهغ ؾٞجذحً ُِطِد]ج٧ٍٓ أٝ ج٢ُٜ٘ [

ُكُم اْدُعونًِ أَْسَتِجْب لَُكْم(، أستجٌبُ   . مثل: )َوَقالَ َربُّ

 ال تقصروا فً عملكم تنالوا ]تنالون[ النجاح .

 ولجزم المضارع فً جواب الطلب شروط هً : 

 أن  ٌتقدم الطلب على الفعل المضارع. -ٔ

أن ٌكون المضارع المجزوم  مترتباً على الطلب بؤن ٌكون مسبباً عنه فبل ٌجوز الجزم فً مثل: )اؼتنْم فرصة تظهُر  -ٕ

 لك(.

 فبل ٌجوز الجزم فً مثل: )ال تدُن من األسِد تتعرُض لشروره(. –عد النهى أمراً محبوباً أن ٌكون الجواب ب -ٖ

 عبلمات جزم الفعل المضارع :

 لٌنفْق كل منكم فً سبٌل هللا . -السكون : إذا كان الفعل صحٌح اآلخر   . –1 

 شر لم ٌدُع المإمن لل -حذؾ حرؾ العلة : إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللؾ . – ٕ 

 الرجال لم ٌتركوا القتال حتى النصر . ، مثل:حذؾ النون  : إذا كان من األفعال الخمسة  – ٖ 

 مثل :،الفعل المضارع المعطوؾ على فعل مضارع مجزوم  قبله فهو مجزوم مثله  

 ن تذاكر بإخبلص و تجتهْد ٌنادٌك التفوق .إ      

 بناء الفعل المضارع :

ًّ فً حا  لتٌن : الفعل المضارع مبن

 مبنً على السكون إذا اتصلت به نون النسوة    مثل :  الطالبات ٌرسْمَن األعبلم. -

 وهللا ألجتهدنَّ مثل :      التوكٌدإذا اتصلت به نون  الفتحمبنً على  -
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 حاالت توكٌد الفعل بالنون  

 الفعل الماضً : ٌمتنع توكٌده بالنون  . .ٔ

 : ٌجوز توكٌده بالنون  فعل األمر  .ٕ

 احرص على صداقة المخلص ، أو احرصن على صداقة المخلص    . 

 اسَع فً الخٌر . أو اسعٌن فً الخٌر  ] رددنا حرؾ العلة المحذوؾ قبل نون التوكٌد [ . 

 الفعل المضارع : له حاالت ثبلث :.      ٖ

 التوكٌد ازجو  -       التوكٌد امتناع  -     وجوب التوكٌد  -    

 ٝؾٞخ جُط٤ًٞى  - ٔ

 ٌجب توكٌد الفعل المضارع بالنون إذا توافرت الشروط اآلتٌة: -

 أن ٌكون مثبتا.   -  ٕ                           أن ٌكون واقعا فً جواب القسم.   -ٔ

 م اتصاال مباشرا.أن ٌتصل ببلم القس  -  ٗ                                      أن ٌدل على االستقبال.  -ٖ

 ومثل: وهللا لٌنتصرن الحق.                           نحو قوله تعالى: } وتاهلل ألكٌدنَّ أصنامكم {.

 جُط٤ًٞى جٓط٘حع  - ٕ

 ٌمتنع توكٌد الفعل المضارع بالنون إذا فقد شرطا من الشروط السابقة:  -

 ٌنتصر الحق دابما. )ال ٌإكد ألنه لم ٌقع جوابا لقسم( -

 وهللا لسوؾ ٌنتصر الحق. )ال ٌإكد لوجود فاصل بٌن البلم و الفعل(  -

 وهللا لٌنتصر الحق اآلن. )ال ٌإكد ألنه دل الفعل على الحال(  -

 وهللا لن ٌضٌع الحق. )ال ٌإكد ألنه منفى( -

 جُط٤ًٞى ؾٞجَ  - ٖ

 ٌجوز توكٌد الفعل المضارع بالنون سبق بطلب:  -

ً ـ )الم األمر ـ النهى ـ االس   ـ التحضٌض( العرضتفهام ـ التمنً ـ الترجِّ

 إذا سبق بـ)الم األمر( مثـــــل: لٌنفقن )لٌنفق( القادر فً سبٌل هللا. – ٔ

 إذا سبق بـ)النهى( مثــــــــــل: ال تصاحبن )ال تصاحب(األشرار. – ٕ

 إذا سبق بـ)االستفهام( مثل: أتبحثن )أتبحث(عن التفوق؟ – ٖ

( مثــــــــــــل: لٌت السبلم ٌسوَدنَّ )ٌسود( العالم.إذا سبق بـ )ت – ٗ  منٍّ

( مثـــــــــل: لعل الطالب ٌتفوَقنَّ )ٌتفوق(. – ٘  إذا سبق بـ )ترجٍّ

 ( مثــــــــل: أال تساعدن )تساعد(المحتاج.العرضإذا سبق بـ ) – ٙ

 إذا سبق بـ)التحضٌض( مثل: هبل تنزلن )تنزل( عندنا. – 7

 حسم الفعل الهضارع على دـــدرًـــث

 ضه٤ٍ ْرد ؾُّ جُلؼَ ك٤ٔح ٢ِ٣ ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس: - ِٔ

 ٟٓحٌع ٓؿُّٝ : "ضًٍ٘ٞج " جُلؼَ  هحٍ ضؼح٠ُ : " ٫ٝ ضًٍ٘ٞج ئ٠ُ ج٣ًُٖ  ِٔٞج كطٌْٔٓ جُ٘حٌ "  .  -ٔ

 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبوم مجزׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ْ٘لِنْ : ﴿ ضؼح٠ُهحٍ  -ٕ َؼسٍ  ُيٝ ٤ُُِ َْ  ْٖ ِٓ  ِٚ َؼطِ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ : " " ٣٘لنجُلؼَ  ﴾ . َْ

 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   
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ح: ﴿ ضؼح٠ُهحٍ  -ٖ َٔ ُٚ  أ٣ََْ٘ ْٜ ؾِّ َٞ ٍٍ ذِ  ٣َأْشِ  ٫َ  ٣ُ ُْٜٚ " جُلؼَ  . َه٤ْ ؾِّ َٞ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ : "٣ُ

 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

حهحٍ ضؼح٠ُ: ﴿  -ٗ َٔ ٌُُٞٗٞج أ٣ََْ٘ ُْ  ضَ ٌُ ًْ ٌِ شُ  ٣ُْى ْٞ َٔ ُْ ُْ " جُلؼَ  ﴾ . ج ٌُ ًْ ٌِ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ : "٣ُْى

 ألنه فعل الشرط  ׄ         بؤدة تجزم فعل واحدمسبوق  ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ْْ : ﴿ ضؼح٠ُهحٍ  -٘ ٍَ  أََُ ٤ْقَ  ضَ ًَ  ََ ذُّيَ  كََؼ َكحخِ  ٌَ ْٚ َ َِ  ذِأ ُْل٤ِ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ : " " ضٍجُلؼَ  ﴾ . ج

 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط فعل ألنهׄ   

ْْ : ﴿ ضؼح٠ُهحٍ  -ٙ َُ  ِٖ ٌُ َ٣  ُ ٍَ  َّللاَّ لِ ـْ َ٤ُِ  ْْ ُٜ ِٖ " جُلؼَ  ﴾ . َُ ٌُ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ : "٣َ

 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلب.مجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ْٖ َٝ : ﴿ ٝؾَ ػُهحٍ  -7 َٓ  َْ ُِ ـْ ح ٣َأْشِ  ٣َ َٔ ََّ  ذِ َّ  َؿ ْٞ سِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِح  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ : "٣َأِْش " جُلؼَ  ﴾ . ج

 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

٫َ : ﴿ ٝؾَ ػُهحٍ  -8 غَ  ضَْىعُ  َٝ َٓ  ِ ًٜح َّللاَّ ٍَ  ئَُِ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ : "ضَْىُع " َ جُلؼ ﴾ . آَن

 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 ٟٓحٌع ٓؿُّٝ : "ضٌٖ " جُلؼَ  " جضن جُٔكحٌّ ضٌٖ أػرى جُ٘حِ ". جُلؼَ " ضٌٖ. -  -9

 رط  ألنه فعل الشׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  
 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   
ــــــــــــــٚ  -ٓٔ َٔ ِِ ٌْ ََ جُؼــــــــــــــح٢ُ ٤َُ  ٣ــــــــــــــح ٗــــــــــــــح٠ف جُؿرــــــــــــــ

لِن " ٟٓحٌع ٓؿُّٝ:  ْٗ  جُلؼَ " ضُ
  َِ ـــــــــ ـــــــــ٠ جُؿر ـــــــــلِن ػِ ْٗ ِِ ٫ ضُ ـــــــــٍأ ـــــــــ٠ جُ ـــــــــلن ػِ  أَٖ

 
 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلب مجزومׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 ءكـــــــــــــــ٬ ضٌطـــــــــــــــد ذ٤ـــــــــــــــىى ؿ٤ـــــــــــــــٍ ٖـــــــــــــــ٢  -ٔٔ

 ٟٓحٌع ٓؿُّٝ: "ضٌطد " جُلؼَ  
ـــــــــــــــــــــ٢ جُو٤حٓـــــــــــــــــــــس   ـــــــــــــــــــــٍجٙ أ٣ٕٓـــــــــــــــــــــٍى ك  ض

 
 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

 ذـــــــــــــــــــأٌٜ أٌٞـــــــــــــــــــحٝجؾـــــــــــــــــــى  كاٗـــــــــــــــــــي  -ٕٔ

 جُلؼَ " ضؿى " ٟٓحٌع ٓؿُّٝ: 
ــــــــــــــــى ٗلٓــــــــــــــــح ْــــــــــــــــٞجٛحٝ  ــــــــــــــــْ ضؿ  ٗلٓــــــــــــــــي ُ

 
 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   

ٖٔ-   ْٕ  ْــــــــــــثُٔص ضٌــــــــــــح٤َُق جُك٤ــــــــــــحِز ٝٓــــــــــــٖ ٣ؼــــــــــــ

ِّ " ٟٓحٌع ٓؿُّٝ:   جُلؼَ " ٣ٓأ
  ِّ َٖ قــــــــــــــــ٫ًٞ ٫ أذــــــــــــــــح ُــــــــــــــــَي ٣ٓــــــــــــــــأ  غٔــــــــــــــــح٤ٗ

 
 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   
 أقٓـــــــــــٖ جُـــــــــــ٠ جُ٘ـــــــــــحِ ضٓـــــــــــطؼرى هِـــــــــــٞذْٜ  -ٗٔ

 جُلؼَ " ضٓطؼرى " ٟٓحٌع ٓؿُّٝ: 
ْٕ  ج٩ٗٓــــــــــــــــــحٕكِطحُٔــــــــــــــــــح جْــــــــــــــــــطؼرى    أقٓــــــــــــــــــح

 
 ألنه فعل الشرط  ׄ         مسبوق بؤدة تجزم فعل واحد ׄ  

 فً جواب الطلبمجزوم ׄ         جواب الشرط ألنه فعلׄ   
 ( https://dardery.site/archives/1711ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

https://dardery.site/archives/1711
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 : قىو جُلؼَ جُٔؿُّٝ ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس: ِٕ

َّْ : ﴿ ضؼح٠ُ هحٍ -٘ٔ ٤َِْ  ٤َُْْوطَغْ  غُ ٍْ كَ َْ  ْ٘ظُ َٛ  َّٖ ِٛرَ ًْ ٤ُْىُٙ  ٣ُ ح ًَ ٤ظُ  َٓ ـِ َ٣  ﴾ 

ْقَطعْ  ׄ   ْنُظرْ ׄ  ْ    ٌَ  األول والثانًׄ      ٌُْذِهَبنَّ ׄ      ٌَ

 يٛرًـح، أُُقى ٓػَ أٗلَن أقىًْ إٔ كِٞ ٚكحذ٢، ضٓرُّٞج ٫: ))َّللا ٌقٜٔٔح ِْٝٓٓ جُرهح١ٌ ٌٝجٙ ك٤ٔح ِْْٝ ػ٤ِٚ َّللا ٠ِٚهحٍ  -ٙٔ

ىَّ  أوٌى ٓح  ((.٤لٚٗٛ ٫ٝ أقىْٛ ُٓ

 األول والثانًׄ      أدركׄ      أنَفقׄ    تسبُّوا ׄ  

 أُـــــــــــــْ ضـــــــــــــٍ إٔ جُٔـــــــــــــٍء ضـــــــــــــى١ٝ ٤ٔ٣٘ـــــــــــــٚ  -7ٔ

 

  ْٙ ــــــــــــــــــــىجً ٤ُٓــــــــــــــــــــِْ ْــــــــــــــــــــحتٍ ــــــــــــــــــــح ػٔ  ك٤وطؼٜ

 

 لٌسلمׄ      ٌقطعهاׄ     تدوي ׄ      تر ׄ  

ٔ8-  ٙ ٌُ ـــــــــــــى ـــــــــــــ٘وٙ ه ـــــــــــــٍ إٔ جُٓـــــــــــــ٤ق ٣ ـــــــــــــْ ض  أُ

  

ــــــــــــٖ جُؼٛــــــــــــح  ــــــــــــَ ئٕ جُٓــــــــــــ٤ق أٟٓــــــــــــ٠ ٓ  ئيج ه٤

 

 ىأمضׄ       قٌلׄ     ٌنقصׄ      تر ׄ  

ــــــــــَص ؾــــــــــح٬ًٛ   -9ٔ ُّ ٓــــــــــح ً٘ ــــــــــح ــــــــــطرى١ ُــــــــــي ج٣٧ ْ 

  

وِ   ِّٝ َُ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــْ ضُ  ٣ٝأض٤ــــــــــــــــي ذح٧نرــــــــــــــــحٌ ٓــــــــــــــــٖ ُ

 

دِ ׄ      ٌؤتٌكׄ      كنتَ ׄ     ستبدي ׄ    ُتَزوِّ

ـــــــــــــــــــْ ضٓـــــــــــــــــــططغ ٖـــــــــــــــــــ٤ثحً كىػـــــــــــــــــــٚ  -ٕٓ  ئيج ُ

  

ــــــــــــــــــــــطط٤غُ   ــــــــــــــــــــــح ضٓ ــــــــــــــــــــــ٠ ٓ ــــــــــــــــــــــحَٝٙ ئُ  ٝؾ

 

 تستطٌعُ ׄ      جاوزهׄ      دعهׄ     تستطع ׄ  

 ءكـــــــــــــــ٬ ضٌطـــــــــــــــد ذ٤ـــــــــــــــىى ؿ٤ـــــــــــــــٍ ٖـــــــــــــــ٢  -ٕٔ

  

ـــــــــــــــــــــ٢ جُو  ـــــــــــــــــــــٍجٙ أ٤ٕحٓـــــــــــــــــــــس ٣ٓـــــــــــــــــــــٍى ك  ض

 

  األول والثانً ׄ       تراهׄ     ٌسركׄ      تكتب ׄ  

 : ضه٤ٍ ػ٬ٓس ج٩ػٍجخ جُٔ٘حْرس ُِلؼَ ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس ِٖ

٫َ : ﴿ ٝؾَ ػُهحٍ  -ٖٕ ُٓٞج َٝ َِ  ضَْرَه ْْ  جَُّ٘ح ُٛ ٤َحَء ْٖ ُٓٞج " ﴾ جُلؼَ  أَ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : "ضَْرَه

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    ة  حذؾ حرؾ العل ׄ    السكون  ׄ  

َٛح: ﴿ ْركحٗٚهحٍ   -ٕٗ ْٖ  كََ٘حَوج َٜح ِٓ ٢ِٗ أ٫ََّ  ضَْكطِ َُ ٢ِٗ " ﴾ جُلؼَ  ضَْك َُ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : "ضَْك

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ْْ : ﴿ ضؼح٠ُهحٍ  -ٕ٘ َُ َؼسً  ٣ُْإشَ  َٝ َْ  َٖ ٍِ جُْ  ِٓ ح  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : "٣ُْإَش " ﴾ جُلؼَ  َٔ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

َٖ : ﴿ ضؼح٠ُهحٍ  -ٕٙ ْذ ٍِ ْٟ َ٤ُْ َٝ  َّٖ ِٛ ٍِ ُٔ َّٖ  َػ٠َِ ذُِه ِٜ َٖ "ْ﴾ جُلؼَ  ُؾ٤ُٞذِ ْذ ٍِ ْٟ   ٟٓحٌع: "٣َ

 بنً فً محل جزمم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ُٝٙ  ئ٫َِّ : ﴿ ٝؾَ ػُهحٍ  -7ٕ ٍُ ُٛ ْ٘ ُٙ  كَوَىْ  ضَ ٍَ َٛ َٗ  ُ ُٝٙ " جُلؼَ  ( َّللاَّ ٍُ ُٛ ْ٘  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : "ضَ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ْْ : ﴿ ضؼح٠ُهحٍ  -8ٕ ْْ  ٣َِِىْ  َُ َُ ْْ   ٣َُُٞىْ  َٝ َُ َٝ  ْٖ ٌُ لُ  َُُٚ  ٣َ جًُ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : "٣َِِْى " ﴾ جُلؼَ  أََقىٌ  ًٞ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ْْ : ﴿ ضؼح٠ُهحٍ   -9ٕ َُ َٜح ضُِك٤طُٞج َٝ ح ذِ ًٔ ِْ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : "ضُِك٤طُٞج " ﴾ جُلؼَ  ِػ

 مبنً فً محل جزم ׄ     نحذؾ النو ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ   

ح ٬ًََّ : ﴿ ضؼح٠ُهحٍ   -ٖٓ َّٔ َُ  ِٝ ح ٣َْو َٓ  ُٙ ٍَ َٓ ِٝ " ﴾ جُلؼَ  أَ   ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : "٣َْو

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ح: ﴿ ْركحٗٚهحٍ   -ٖٔ َّٔ َُ َٝ  ِْ ُ  ٣َْؼَِ َٖ  َّللاَّ ٣ ًِ َُٛىٝج جَُّ ْْ  َؾح ٌُ ْ٘ ِْ " جُلؼَ  ( ِٓ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : "٣َْؼَِ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  
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َح: ﴿ ضؼح٠ُهحٍ  -ٕٖ ذَّ٘ َٗح ٫َ  ٌَ ًْ ْٕ  ضَُإجِن ٤َ٘ح ئِ ِٓ َٗ  ْٝ َٗح " ﴾ جُلؼَ  أَْنطَأَْٗح أَ ًْ  ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : "ضَُإجِن

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    لعلة  حذؾ حرؾ ا ׄ    السكون  ׄ  

ٍِ : ﴿ ضؼـح٠ُهـحٍ  -ٖٖ ــ ْْ َ ِِـيَ  كَأ ْٛ َ َٖ  ذِوِْطـغٍ  ذِأ ــ ِٓ  َِ ٫َ  ج٤َُِّْـ ِْطَلِــصْ  َٝ َ٣  ْْ ٌُ ْ٘ ـ أَضَــيَ  أََقـىٌ  ِٓ ٍَ ْٓ ج ِْطَلِـْص " ﴾جُلؼـَ  ئ٫َِّ ٟٓــحٌع ٓؿـُّٝ ٝػ٬ٓــس  "٣َ

 ؾُٓٚ:

 جزم مبنً فً محل ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : " ضؿىجٙ" جُلؼَ    ٓح ضوّىٓح ٖٓ ن٤ٍ ضؿىجٙ. -  -ٖٗ

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 

 ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : جُلؼَ " ضٛق " ٟٓحٌع ٓؿُّٝ   ُْ ضٛق جُى٤ٗح ٧قى. -ٖ٘

 ؾ حرؾ العلة  حذׄ     حذؾ النونׄ    السكون المقدر  ׄ    السكون  ׄ  

 ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ : جُلؼَ " جُلؼَ " ضكٍهي " ٟٓحٌع ٓؿُّٝ .ي٫ ضِؼد ذحُ٘حٌ ضكٍه  -ٖٙ

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ   مرفوع بالضمة المقدرة ׄ    مجزوم فً جواب الطلبׄ    منصوب بالفتحة ׄ  

 ئيج ٌأ٣ـــــــــــــــــص ٤ٗـــــــــــــــــٞخ ج٤ُِـــــــــــــــــع ذـــــــــــــــــحٌَز  -7ٖ

 ٟٓحٌع: "ضظٖ٘ " جُلؼَ  

 ْكــــــــــــــــــــــ٬ ضظــــــــــــــــــــــٖ٘ إٔ ج٤ُِــــــــــــــــــــــع ٣رطٓــــــــــــــــــــــ 

 

 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ِْ ْــــــــــحػسً   - -8ٖ ٍَّ جُــــــــــطََّؼُِّ ــــــــــ ُٓ ْم  ًُ ْْ ٣َــــــــــ ْٖ َُــــــــــ ــــــــــ َٓ َٝ 

ًُْم " جُلؼَ   ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ :  "٣َ
  ِٚ ــــــــــــــــــــ َِ ٠ُــــــــــــــــــــٍٞ َق٤َحضِ ــــــــــــــــــــ ْٜ َُْؿ ٍَّ ج َع ُي ٍَّ  ضََؿــــــــــــــــــــ

 
 فً محل جزممبنً  ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ــــــــــــــــٍٝ  - -9ٖ ــــــــــــــــ٢ ٖــــــــــــــــٍف ٓ  ّئيج ؿــــــــــــــــحٍٓش ك

 ٟٓحٌع ٓؿُّٝ ٝػ٬ٓس ؾُٓٚ :  "ضو٘غ " جُلؼَ 
 كــــــــــــــــــــــ٬ ضو٘ــــــــــــــــــــــغ ذٔــــــــــــــــــــــح وٕٝ جُ٘ؿــــــــــــــــــــــّٞ 

 
 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

ٗٓ-   ِٚ ضِـــــــــــــــــ َُّ ُٖ ذِ ــــــــــــــــ ْٓ ــــــــــــــــ٤ٔحً ُق ِٟ َٓ  َّٖ  ٫ ٣ُْؼِؿــــــــــــــــرَ

َّٖ " جُلؼَ   ٟٓحٌع:  "٣ُْؼِؿرَ
  ٍُ ـــــــــــــــ ِٖ ٝٛـــــــــــــــَ ضَ ـــــــــــــــ لَ ٌَ َوزُ جُ ْٞ  ُٝم َوك٤٘ـــــــــــــــحً َؾـــــــــــــــ

 
 مبنً فً محل جزم ׄ     حذؾ النون ׄ    حذؾ حرؾ العلة   ׄ    السكون  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1711ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 ُٓرد جُٛك٤ف ٫هطٍجٕ ؾٞجخ ج٠ٍُٗ ذحُلحء ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُطح٤ُس: ضه٤ٍ ج ِٗ

 ٖٓ ْؼ٢ ك٢ جُه٤ٍ كٓؼ٤ٚ ٌٌٓٗٞ.   -ٔٗ

 جملة اسمٌةׄ       فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  

٤غُ  -ٕٗ ِٟ ُ٫َ ٣ َ َّٕ َّللاَّ ِ ٍْ كَا رِ ْٛ َ٣ َٝ ٖ ٣َطَِّن  َٓ  ُ َٖ " هحٍ ضؼح٠ُ:" ئَِّٗٚ ٤ِ٘ ِٓ ْك ُٔ ُْ ٍَ ج  أَْؾ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٖٗ-  ُ ُٙ َّللاَّ ٍَ َٛ ُٝٙ كَوَْى َٗ ٍُ ُٛ ْ٘  هحٍ ػُ ٝؾَ: ﴿ ئ٫َِّ ضَ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٝج هحٍ ضرحٌى ٝضؼحُ -ٗٗ ٌُ ًَ ُٙ كَحْق ْٞ ْْ ضُْإضَ َُ ْٕ ئِ َٝ  ﴿ :٠) 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 ئٕ ض٤ُٔش ك٢ ٚ٘حػطي كٓطؿ٢٘ أٌذحقح ًػ٤ٍز -٘ٗ

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٌٕ ٓـــــــــــــٖ َّللا  -ٙٗ ـــــــــــــْ ٣ٌـــــــــــــٖ ػـــــــــــــٞ ـــــــــــــ٠ئيج ُ   ُِلط

  
ٍُ ٓــــــــــــــــح ٣ؿ٘ــــــــــــــــ٢ ػ٤ِــــــــــــــــٚ جؾطٜــــــــــــــــحُوُٙ    كــــــــــــــــأٝ

 
 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  
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للتواصل 01156008819

 واتس 

ـــــــــــــــــــْ ضٓـــــــــــــــــــططغ ٖـــــــــــــــــــ٤ثحً كىػـــــــــــــــــــٚ  -7ٗ  ئيج ُ

  

ــــــــــــــــــــــطط٤غُ   ــــــــــــــــــــــح ضٓ ــــــــــــــــــــــ٠ ٓ ــــــــــــــــــــــحَٝٙ ئُ  ٝؾ

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 جُٓـــــــــــــــــــل٤ٚ كـــــــــــــــــــ٬ ضؿرـــــــــــــــــــٚئيج ٗطـــــــــــــــــــن   -8ٗ

  

 كه٤ـــــــــــــــــــــٍ ٓـــــــــــــــــــــٖ ئؾحذطـــــــــــــــــــــٚ جُٓـــــــــــــــــــــٌٞش 

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ٗ9-   ّْ ٌٟ ذــــــــــــــــــــحٌٍُ ِٚ جهطــــــــــــــــــــىٟ ػــــــــــــــــــــى  ذأذــــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــ  ْٚ أذَ ْْ  حٙٝٓــــــــــــــــــٖ ٣ٗــــــــــــــــــحذ  كٔــــــــــــــــــح  ِــــــــــــــــــ

 

 جملة اسمٌةׄ   ن فعلٌه مسبوقة بالسٌׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ            بــ)ما(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  

 ئيج ً٘ـــــــــــــــــــــَص يج ٌأ١ كٌـــــــــــــــــــــٖ يج ػ٣ُٔـــــــــــــــــــــسٍ   -ٓ٘

  

ـــــــــــــــــــــٍووج  ـــــــــــــــــــــٍأ١ إٔ ضط  كـــــــــــــــــــــإ كٓـــــــــــــــــــــحَو جُ

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ـــــــــــــــــــــــح  -ٔ٘ ٍُّ ذٜ ـــــــــــــــــــــــ٢ أُِو ـــــــــــــــــــــــ٢َ٘ ج٬ُض  ئيج ٓكحْ

  

  ٌُ ــــــــــــً ــــــــــــق أػط ــــــــــــ٢ ٤ً ــــــــــــَ ُ ــــــــــــحً كو ــــــــــــىَّْش يٗٞذ  ُػ

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلها جامدفعلٌة ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ــــــــــــــــح  -ٕ٘ ــــــــــــــــٜٞ جُٔ٘ح٣ ــــــــــــــــ٠ ن ــــــــــــــــحو جُلط  ئيج جػط

  

  ٍُ ـــــــــــــــــٞ ـــــــــــــــــٚ جُٞق ـــــــــــــــــٍ ذ ـــــــــــــــــح ٣ٔ  كأ٣ٓـــــــــــــــــٍ ٓ

 

 جملة اسمٌةׄ   بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ــــــــــــــــ٠ جُؼٛــــــــــــــــ٠  -ٖ٘  ئيج ؾــــــــــــــــحء ْٓٞــــــــــــــــ٠ ٝأُو

  

  ٍُ  كوـــــــــــــــــــــى ذطـــــــــــــــــــــَ جُٓـــــــــــــــــــــكٍ ٝجُٓـــــــــــــــــــــحق

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    بــ)قد(   فعلٌه مسبوقة ׄ  

ــــــــــــــــي ٓٛــــــــــــــــ٤رسٌ   -ٗ٘ ــــــــــــــــى١ٌ كطِ ــــــــــــــــَص ٫ ض  ئيج ً٘

  

  ُْ  ٝئٕ ً٘ـــــــــــــــــَص ضـــــــــــــــــى١ٌ كحُٔٛـــــــــــــــــ٤رسُ أػظـــــــــــــــــ

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ     فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

ُّ كٛــــــــــــــــــــــــــىهٞٛح  -٘٘  ئيج هحُــــــــــــــــــــــــــص قــــــــــــــــــــــــــًج

  

ــــــــــــــــــ  ُّ كــــــــــــــــــإ جُوــــــــــــــــــٍٞ ٓــــــــــــــــــح هحُ  ْص قــــــــــــــــــًج

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ  

ِّ ُٝــــــــــــ٠  -ٙ٘ ٌُ ٛـــــــــــًج ج٤ُــــــــــــٞ  كـــــــــــإ ٣ــــــــــــُي ٚــــــــــــى

  

 كـــــــــــــــــــــــإ ؿـــــــــــــــــــــــىجً ُ٘ـــــــــــــــــــــــح ٍٙ ه٣ٍـــــــــــــــــــــــدُ  

 

 جملة اسمٌةׄ   بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    فعلٌة فعلها جامدׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

٘7-   ٍٙ ـــــــــــــــــحه ـــــــــــــــــٖ ٗ ـــــــــــــــــًٓط٢ ٓ ـــــــــــــــــي ٓ  ٝئيج أضط

  

  َُ  كٜــــــــــــــــ٢ جُٗــــــــــــــــٜحوزُ ُــــــــــــــــ٢ ذــــــــــــــــأ٢ٗ كحٞــــــــــــــــ

 

 جملة اسمٌةׄ   فعلٌه مسبوقة بالسٌن ׄ    بــ)قد(  فعلٌه مسبوقة  ׄ    جملة طلبٌة  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1711ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 

 : جٌذ١ ًَ ؾِٔط٤ٖ ٓٔح ٣أض٠ ذأوجز ٠ٍٖ ٓ٘حْرس ٝؿ٤ٍ ٓح ٣ُِّ :ِ٘

 ضكووٕٞ أَٓ ج٧ٓس  –ضطُٝوٕٝ ٖٓ جُٔؼٍكس  --8٘

 من المعرفة تحققون أمل األمة . ا تتزودومتى  ׄ    تتزودون من المعرفة تحققون أمل األمة .متى  ׄ  

 أمل األمة . امن المعرفة تحققو تتزودونمتى  ׄ     أمل األمة . امن المعرفة تحققو اتتزودومتى  ׄ  

https://dardery.site/archives/1711
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 ٣ؼِٞ ٖإٔ جُؿٔحػس . –٣ٓطو٤ْ جُلٍو  - 9٘

 ٌستقم الفرد  ٌعل شؤن الجماعة . إن  ׄ     ٌستقٌم الفرد  ٌعلو شؤن الجماعة . إن  ׄ  
 ٌستقٌم الفرد  ٌعل شؤن الجماعة . إن  ׄ     ٌستقم الفرد  ٌعلو شؤن الجماعة . إن  ׄ  

 ضٓطل٤ى ٓ٘ٚ . ْٞف–ضؿحُّ جُؿ٤ِّ جُٛحُف  - ٓٙ

 تستفٌد منه . فسوؾتجالس الجلٌس الصالح  إن  ׄ    تستفٌد منه . سوؾتجالس الجلٌس الصالح  إن  ׄ  
 تستفد منه . فسوؾتجالس الجلٌس الصالح  إن  ׄ    د منه .فتست سوؾ  تجالس الجلٌس الصالح إن  ׄ  

 ٤ْؿ٠٘ جُه٤ٍ ًِٚ –٣ؼ٤ٕ ٓطلحت٬  -ٔٙ

 سٌجن الخٌر كلهف ٌعش متفاببل من ׄ      .سٌجنى الخٌر كلهف ٌعش متفاببل من ׄ  
 سٌجن الخٌر كلهفش متفاببل ٌٌع من ׄ      .سٌجنى الخٌر كلهف ش متفاببلٌٌع من ׄ  

 هى ٣ٍه٠ جُٔؿطٔغ  –٣٘ٔٞ جٍُأ١ جُؼحّ  -ٕٙ

 قد ٌرق المجتمع فٌنمو الرأي العام  إن  ׄ     .قد ٌرقى المجتمع فٌنمو الرأي العام  إن  ׄ  
 المجتمع  ٌرققد فٌنم الرأي العام  إن  ׄ     .قد ٌرقى المجتمع ف ٌنم الرأي العام إن  ׄ  
 : ضه٤ٍ جئؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس ِٙ

 ئٕ ضٍٜ ذ٤ٛ٘ري كٓٞف ضٌٕٞ أؿ٠٘ جُ٘حِ               جقًف)ْٞف(ٖٓ جُؿِٔس  ٝ ؿ٤ٍ ٓح ٣ُِّ   -ٖٙ

 فتكن أؼنى الناس                إن ترض بنصٌبك  ׄ     إن ترض بنصٌبك فتكون أؼنى الناس        ׄ  
 إن ترض بنصٌبك تكون أؼنى الناس                 ׄ     إن ترض بنصٌبك تكن أؼنى الناس             ׄ  

 (ٖٓ جُؿِٔس  ٝ ؿ٤ٍ ٓح ٣ُِّ .هىجقًف)    ٖٓ ٣ؿطٜى ك٢ ػِٔٚ كوى ٣٘حٍ ٓح ٣طٔ٘حٙ-ٗٙ

   ه فٌنال ما ٌتمناهمن ٌجتهد فً عمل ׄ       من ٌجتهد فً عمله ٌنل ما ٌتمناه ׄ  
   من ٌجتهد فً عمله ٌنال ما ٌتمناه ׄ       من ٌجتهد فً عمله فٌنل ما ٌتمناه ׄ  

 جقًف)ْٞف( ٝ ؿ٤ٍ ٓح ٣ُِّ  ئٕ  ٣ًٛد جُط٬خ ئ٠ُ جُ٘حو١ كٓٞف ٣طؼٍكٕٞ ػ٠ِ أٚىهحء ؾىو.... -٘ٙ

 النادي  فٌتعرفون على أصدقاء  إن  ٌذهب الطبلب  إلى ׄ    إن  ٌذهب الطبلب  إلى النادي فٌتعرفوا على أصدقاء  ׄ  
 إن  ٌذهب الطبلب  إلى النادي  ٌتعرفون على أصدقاء. ׄ    إن  ٌذهب الطبلب  إلى النادي  ٌتعرفوا على أصدقاء  ׄ  

 (ٖٓ جُؿِٔس  ٝ ؿ٤ٍ ٓح ٣ُِّ .ج٤ُٖٓجقًف)   ك٤ٓكرٞٗي ئٕ ضكٖٓ ئ٠ُ جُ٘حِ  -ٙٙ

 .  .ٌحبوكف الناسإن تحسن إلى  - ׄ     .  .ٌحبونك إن تحسن إلى الناس - ׄ  
 . فٌحبونك إن تحسن إلى الناس - ׄ       .ٌحبوك إن تحسن إلى الناس - ׄ  

 (ٖٓ جُؿِٔس  ٝ ؿ٤ٍ ٓح ٣ُِّ .ج٤ُٖٓجقًف)   . ٓط٠ ضوْ ذٞجؾري ك٤ٓوىٌى جُ٘حِ -7ٙ

 . متى تقوم بواجبك  ٌقدرك الناس ׄ      . متى تقم بواجبك فٌقدرك الناس ׄ  
 . متى تقوم بواجبك فٌقدرك الناس ׄ      . متى تقم بواجبك  ٌقدرك الناس ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1711ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 : قىو جُؼرحٌز جُٛك٤كس ٝجُؼرحٌز جُهطأ ك٤ٔح 7٢ِ٣ِ

 ( )              .من ٌقول الحق ٌسعد -8ٙ
 ( )            .متى تسافران للرٌؾ تستمتعا – 9ٙ
 ( )             من دخل الجنةؾ قد فاز. -7ٓ
 (. )            أٌنما تذهبى تجدٌن الخٌر -7ٔ
 ( )        إن  ٌذهب الطبلب  إلى النادي  فسوؾ ٌتعرفوا على أصدقاء جدد.-7ٕ
 ( )            ..لن ٌكرهوك إن تحسن إلى الناس -7ٖ
 ( )          إن تتعاونوا على الخٌر ٌسم قدركم.  -7ٗ
 ( )         متى ٌؤت فصل الشتاء ٌسع الناس لشراء المبلبس الثقٌلة. -7٘
 ( )             ال تتفرقوا تفشلوا.. -7ٙ
 ( )          من ٌبتؽً تقدم وطنه فهو محب لهذا الوطن. -77
 ( )            حترام الناس.التزم بواجباتك تنل ا -78
 ( )          أٌها الطالبان ، ال تهجرا الدراسة فتفشبلن. – 79
 ( )          . إن تقوموا بالعمل تحصلون على األجر  -8ٓ

 ( ps://dardery.site/archives/1711httُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

https://dardery.site/archives/1711
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 المصدر اسم ٌدل على حدث مجرد من الزمن .     -

 قٌاسٌة – سماعٌة:   المصادر نوعان  -

 األفعال الثبلثٌة ، و سمٌت سماعٌة ألنها سمعت عن  العرب ولٌس لها قاعدة. مصادر وهً المصادر السماعٌة :   

 تً لها أوزان تقاس علٌها هً مصادر الرباعً و الخماسً و السداسً .المصادر ال:  المصادر القٌاسٌة  

 مصادر األفعال الثبلثٌة

 سماعٌة تعرؾ بالسماع والرجوع إلى معاجم اللؽة . –المؤخوذة من الفعل الثبلثً  –المصادر الثبلثٌة 

 وهً كالتالً : فً المصدر الثبلثً وقد اتفق الصرفٌون على  قواعد عامة متبعة 

 زراعة . –إذا دل الفعل على حرفه جاء مصدره على وزن فِعاله : زرع  -أ 

 جماح . –إذا دل الفعل على امتناع جاء مصدره على وزن فِعال : جمح  -ب 

 ؼلٌان . –بلن : ؼلى عَ إذا دل الفعل على حركة أو تقلب أو اضطراب جاء على وزن فَ  -ج 

 عطاس. –عال : عطس فوزن إذا دل الفعل على مرض أو داء جاء مصدره على  –د 

 ُخضرة .  -إذا دل الفعل على لون جاء مصدره على وزن فُعلة : خضر –هـ

 صهٌل . –نباح ، صهل  –إذا دل الفعل على صوت جاء مصدره على وزن فُعال أو َفعٌل : نبح  –و 

 رحٌل .  –إذا دل الفعل على سٌر جاء مصدره على وزن َفعٌل : رحل  –ز 

 ون صٌاؼته على النحو التالً: : تكمصادر الرباعً

 إذا كان الفعل على وزن )أَْفَعل( فمصدره ٌؤتً على وزن )إِْفَعال(  – ٔ

 أوحى : إٌحاء .  –أعطى : إعطاء  –أورد : إٌراد  –أمدَّ : إمداد  –آمن : إٌمان  –مثل : أَْضَرَب : إِْضَراب   

فً  مربوطة  عاد( ، فمصدره ٌؤتً على وزن )إفعلة( أي بزٌادة تاءإذا كان الفعل على وزن )أفعل( ، ومعتل العٌن مثل ) أ - 

 أثار : إثارة .  –أفاد : إفادة  –اآلخر بدالً من األلؾ  ،مثل :  أدار : إدارة 

لَ( فمصدره ٌؤتً على وزن )َتْفِعٌل( ، مثل : لّوث : تلوٌث  – ٕ  دّرب : تدرٌب.  –إذا كان الفعل على وزن )َفعَّ

ى( ، فمصدره  ٌؤتً على وزن )تفعلة( أي بزٌادة تاء مربوطة فً ّفإذا كان ا  -  اآلخر  لفعل معتل اآلخر )البلم( مثل : )قوَّ

 ضّحى : تضحٌة .  –سّوى : تسوٌة  –رّبى : تربٌة  –بدالً من الٌاء ، مثل : قّوى : تقوٌة 

 َعال( إذا كان الفعل على وزن )َفاَعل( فمصدره ٌؤتً على وزن )ُمَفاَعلًَة / فِ  – ٖ

 َجادل : ُمجادلة ، ِجدال .  –حاسب : ُمحاسبة ، ِحَساب  –َشاَرَك : ُمَشاَرَكةً  –مثل : َقاَْتلَ : ُمَقاَْتلَة ، قَِتال    

 َدْحَرج : َدْحَرَجة. –إذا كان الفعل على وزن )َفْعلَلَ( فمصدره ٌؤتً على وزن )َفْعلَلَة( مثل : ترجم : ترجمة  – ٗ

 رباعٌاً مضعفاً مثل : )زلزل( ، فمصدره  ٌؤتً على وزن )َفْعلَلَة / فِْعبلل( فإذا كان الفعل  -  

 وسوس : َوسوسة ، ِوسواس . –مثل :  زلزل : َزلزلة ، ِزلزال     

 مصادر الخماسً

ترام إذا كان الفعل الخماسً مبدوءاً بهمزة وصل ، فمصدره ٌؤتً بكسر ثالثه وزٌادة ألؾ قبل آخره . مثل : احترم : اح – ٔ

 انطلق : انطبلق  –

إذا كان الفعل الخماسً مبدوءاً بتاء زابدة ، فمصدره هو نفس حروؾ الفعل الماضً مع ضم ما قبل آخره . مثل : َتَعلََّم   – ٕ

 َتدحَرج : َتدحُرج . –َتَعاَرؾ : َتَعاُرؾ  –: َتَعلُّم 

ى   تعالَى  ، فمصدره هو نفس حروؾ الفعل الماضً مع  -إذا كان الفعل الخماسً المبدوء بتاء آخره حرؾ علة مثل : تحدَّ

 كسر ما قبل آخره ، وقلب حرؾ العلة إلى ٌاء.

ي     ى : تحدِّ ي  –مثل : تحدَّ ى : تعدِّ  .تفاَنى : تفانًِ -تعالَى  : تعالًِ  –تعدَّ
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 مصادر األفعال السداسٌة

 بكسر ثالثه وزٌادة ألؾ قبل آخره .الفعل السداسً دابما ما ٌكون مبدوءاً بهمزة وصل ، فمصدره ٌؤتً – ٔ

 استجدى : استجداء .   –استولى : استٌبلء  –استورد : استٌراد  –استرّد : استرداد  –مثل : استعمل : استعمال 

إذا كان الفعل السداسً معتل العٌن مثل : ) استفاد( ، فمصدره ٌؤتً على بحذؾ ألؾ المصدر والتعوٌض عنها بتاء  -ٕ

 استعاد : استعادة . –استقام : استقامة  –.  مثل : استشار : استشارة مربوطة فً آخره 

الحظ أن هناك مصادر خماسٌة تبدأ بــ استـ مثل المصادر السداسٌة والفرق بٌنها أن المصادر الخماسٌة تكون السٌن فٌها 

 استراق . –استماع  –أصلٌة . مثل : استبلم 

 اخدـــدرًـــت

 ٓػِس جُطح٤ُس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس:قىو ٗٞع جُٔٛىٌ ك٢ ج٧ – ِٔ

َٜح { هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٔ َُ َّ ح َٛ ْغو٠ََ ٫َ جٗلِ ُٞ ُْ ِز ج َٝ ٍْ ُُْؼ َي ذِح َٓ ْٔ طَ ْْ  } كَوَِى ج

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ح َُِِّ٘   هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٕ ًٓ َّ ه٤َِح ج ٍَ َُْك ُْر٤ََْص ج ْؼرَسَ ج ٌَ ُْ ُ ج ََ َّللاَّ ِِ {} َؾَؼ  ح

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٛح ئ٣َِّحُٙ {هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٖ َػَى َٝ ِػَىٍز  ْٞ َٓ  ْٖ ِٚ ئ٫َِّ َػ َْ ٧َِذ٤ِ ٤ِٛ ج ٍَ ٌُ ئِْذ لَح ـْ طِ ْْ َٕ ج ح ًَ ح  َٓ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ٌَ هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٗ ُْ جُطَّ ًُ َٜح ُْ ٍَ { } أَ وَحذِ َٔ ُْ ُْ ج ضُ ٌْ َُ ٍُ َقط٠َّ   حغُ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ذٍَس {هحٍ ضؼح٠ُ :   -٘ ٍَ ْو َٓ ـَرٍَس ٣َط٤ِٔحً َيج  ْٓ َٓ ٍّ ِي١  ْٞ ٌّ ك٢ِ ٣َ ْٝ ئ٠َِْؼح  .} أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

لًح { } كَََِؼََِّي  هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٙ َْ َُْكِى٣ِع أَ ج ج ًَ َٜ ُ٘ٞج ذِ ِٓ ْْ ٣ُْإ َُ ْٕ ْْ ئِ ِٛ ٌِ َي َػ٠َِ آغَح َٓ  ذَحِنٌغ َْٗل

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ٌٍ {هحٍ ضؼح٠ُ :   -7 ْْ َن٤ْ ُٜ ـٌ َُ ٬َ ْٚ َْ ئِ ٠ هُ َٓ ٤َُْطَح ِٖ ج أَََُُٞٗي َػ ْٓ َ٣ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٕ {هحٍ ضؼح٠ُ :   -8 ِؾُؼٞ ٍْ َ٣ ْْ ِٜ ِِ ْٛ ٫َ ئ٠ََُِٰ أَ َٝ ٤َسً  ِٚ ْٞ َٕ ضَ طَِط٤ُؼٞ ْٓ  } ك٬ََ ٣َ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ج {هحٍ ضؼح٠ُ :   -9 ًٍ ٤ ِٓ حذًح ٣َ َٓ ُد ِق َْ َف ٣َُكح ْٞ َٓ  } كَ

   ًسداس ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ِ {هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٓٔ حِش َّللاَّ َٞ ٍْ َٓ ـَحَء  ُٚ جْذطِ َٓ ١ٍِ َْٗل ْٗ َ٣ ٖ َٓ  ِِ َٖ جَُّ٘ح ِٓ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ٌْ { هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٔٔ ٢ٌْء َػِظ٤ َٖ َّٓحَػِس  َُسَ جُ َُ ُْ ََ  َّٕ ْْ ۚ ئِ ٌُ ذَّ ٌَ ُِ جضَّوُٞج  َٜح جَُّ٘ح  } ٣َح أ٣َُّ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ً  ثبلث ׄ  

ج { هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٕٔ ًٌ رَح ٌْ طِ ْْ ٝج ج ٍُ رَ ٌْ طَ ْْ ج َٝ ٝج  ٍُّ َٚ أَ َٝ  ْْ ُٜ ج غ٤َِحذَ ْٞ َٗ ـْ طَ ْْ ج َٝ  ْْ ِٜ ْْ ك٢ِ آَيجِٗ ُٜ حذَِؼ َٚ  } َؾَؼُِٞج أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٓ هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٖٔ هَحُُٞج آ َٝ ٍٕ ذَِؼ٤ٍى {}  ح ٌَ َٓ  ْٖ ِٓ  ُٔ ُٝ َح ُْ جُطَّ٘ ُٜ أ٠ََّٗ َُ َٝ  ِٚ  َّ٘ح ذِ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ُ َِٗىجًء َنل٤ًِّح {   } هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٗٔ ذَّٚ ٌَ  ئِْي َٗحَوٟ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ُٓ  هحٍ ضؼح٠ُ :  -٘ٔ ٍَّ َق َٝ أَ  َٝ ح} َٓ ِ{ ٞج  جًء َػ٠َِ َّللاَّ ٍَ ُ جْكطِ ُْ َّللاَّ ُٜ هَ ََ ٌَ 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
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٫ًُْٞ {هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٙٔ ٌَ ج  ًٍ ًْ ْْ ِي ٌُ ٍَ َّللاَّ ئ٤َُِْ َُ ْٗ  .} هَْى أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ح نَ  -7ٔ َٔ ْْ أََّٗ ْرطُ ِٓ َٕ {: قحٍ، أٝ ٓلؼٍٞ ُٚ.} أَكََك َؾُؼٞ ٍْ ْْ ئ٤ََُِْ٘ح ٫َ ضُ ٌُ َّ أَٗ َٝ ْْ َػرَػًح  ًُ  َِْوَ٘ح

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ج {  -8ٔ ًٌ ج ٍَ ْْ ْْ ئِ ُٜ ُش َُ ٌْ ٍَ ْْ أَ َٝ  ْْ ُٜ َّْ ئ٢ِِّٗ أَْػَُِ٘ص َُ  } غُ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

٤َسَ ج٧ُْٗػ٠ََٰ {  -9ٔ ِٔ ْٓ سَ ضَ ٌَ ٬َتِ َٔ ُْ َٕ ج ٞ ُّٔ َٓ ِز ٤َُُ ٍَ َٕ ذِح٥ِْن ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُْإ ٣ ًِ َّٕ جَُّ  } ئِ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ج {  -ٕٓ ًٍ ػ٤ِ ًَ ِٚ جْنط٬َِكًح  َؾُىٝج ك٤ِ َٞ َُ ِ ٍِ َّللاَّ ْٖ ِػِ٘ى َؿ٤ْ ِٓ  َٕ ح ًَ  ْٞ َُ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ            رباعً ׄ     ثبلثً   ׄ  

َحِو {  -ٕٔ َّ جُطَّ٘ ْٞ َ٣ ْْ ٌُ ِّ ئ٢ِِّٗ أََنحُف َػ٤َِْ ْٞ ٣َح هَ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َِّ ٓٛــــــــــــــر٤سٍ  -ٕٕ ــــــــــــــ ًُ ــــــــــــــى  ــــــــــــــ١ُ ػ٘ ــــــــــــــٖ جُطؼ ٌُ 

  

ٍِّ أُٝـــــــــــــــــــــ٠ ٝأؾٔـــــــــــــــــــــَ   ٝٗحَُـــــــــــــــــــــٍس ذـــــــــــــــــــــحُك

 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ــــــــــــٞذْٜ   -ٖٕ ــــــــــــ٠ جُ٘ــــــــــــحِ ضٓــــــــــــطؼرى هِ  أقٓــــــــــــٖ ئُ

  

 كطحُٔــــــــــــــــــح جْــــــــــــــــــطؼرى ج٩ٗٓــــــــــــــــــحٕ ئقٓــــــــــــــــــحٕ 

 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ٍّ ػِــــــــــ٠ جُلطــــــــــ٠ -ٕٗ  ًــــــــــَ جُٔٛــــــــــحتِد هــــــــــى ضٔــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــىجءِ   ٍَ ٖـــــــــــــــــــٔحضس ج٧ػ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٕٞ ، ؿ٤  كطٜ

 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ـــــــــــــــــىأْ  -ٕ٘  ْٖ  ٝجذ ـــــــــــــــــ ٌُ ـــــــــــــــــِس ُٝطَ َى ذحُطك٤ّ َّٝ ـــــــــــــــــى  َػ

  

ـــــــــــــــــــــدُ   ـــــــــــــــــــــحً ضطـٍهَّ ـــــــــــــــــــــَي نحتل ـــــــــــــــــــــُٚ َٓحَٗ ٘ٓ 

 

 سداسً  ׄ     خماسً ׄ            رباعً ׄ     ثبلثً   ׄ  

 ( rchives/2459https://dardery.site/aُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 

 قىو جُٔٛىٌ ك٢ ج٧ٓػِس جُطح٤ُس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس: – ِٕ

ً٘ح ئ٫َِّ َنطَأً  هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٔ ِٓ ْإ ُٓ  ََ ٍٖ إَٔ ٣َْوطُ ِٓ ْإ ُٔ ُِ َٕ ح ًَ ح  َٓ َٝ  { 

ْقُتلَ ׄ       ُمْإِمنٍ   ׄ    َخَطؤً ׄ      ُمْإِمًناׄ            ٌَ

٫ هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٕ ْٝ ٫ ضَْوطُُِٞج أَ َٝ  {} ْْ ُٛ ئ٣َِّح َٝ  ْْ ٌُ هُ َُ ٍْ َٗ ُٖ ٬ٍم َْٗك ْٓ ْٖ ئِ ِٓ  ْْ ًُ  َو

اُهمْ ׄ     َنْرُزقُُكمْ ׄ     إِْمبلقٍ ׄ       َتْقُتلُوا ׄ   ٌَّ  َوإِ

ج { هحٍ ضؼح٠ُ :    -ٖ ًٌ ٝ ٍُ ْٓ َٓ  ِٚ ِِ ْٛ ْ٘وَُِِد ئ٠َُِ أَ َ٣ َٝ ج   ًٍ ٤ ِٓ حذًح ٣َ َٓ ُد ِق َْ َف ٣َُكح ْٞ َٓ  } كَ

ِسٌرً ׄ      ِحَساًباׄ       ٌَُحاَسبُ  ׄ    َمْسُروًراׄ     ا  ٌَ

 } كأػورْٜ ٗلحهًح ك٢ هِٞذْٜ ئ٠ُ ٣ّٞ ٣ِوٞٗٚ { هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٗ

 ٌلقونهׄ     قلوبهمׄ               نفاًقاׄ       فؤعقبهم ׄ  

جًيج {  هحٍ ضؼح٠ُ :   -٘ َٞ ُِ   ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ َِِّ َٓ َٖ ٣َطَ ٣ ًِ ُ جَُّ ُْ َّللاَّ  } هَْى ٣َْؼَِ

ْعلَمُ  ׄ   ٌَ        ׄ ُ
َتَسلَّلُونَ ׄ               هللاَّ  لَِواًذاׄ     ٌَ

طِْرَىجٍ هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٙ ْْ ُْ   ج ْوضُ ٌَ ْٕ أَ ئِ َٝ ٤ْثًح {  }  َٖ  ُْٚ٘ ِٓ ًُٝج  ج ك٬َ ضَأُْن ًٌ ْ٘طَح َّٖ هِ ُٛ ْْ ئِْقَىج آض٤َْطُ َٝ ٍؼ  ْٝ ََ  َٕ ح ٌَ َٓ ٍؼ  ْٝ ََ 

ًباׄ     قِْنَطاًراׄ       َزْوجٍ ׄ        اْستِْبَدال   ׄ   ٌْ  َش

https://dardery.site/archives/2459
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ج"هحٍ ضؼح٠ُ :   -7  ْٞ َُّ َٞ ٍُ ضَ ُْوِطح ُْ ج ِٜ طَِد َػ٤َِْ ًُ ح  َّٔ ْْ  كََِ ُٜ ْ٘ ِٓ  ."ئ٫َِّ ه٬ً٤َِِ 

 َقلٌِبًل ׄ     َتَولَّْواׄ            اْلقِتالُ ׄ        ُكتِبَ  ׄ  

ُِ   } هحٍ ضؼح٠ُ :   -8 َّٝ ََّ٘ص ج٧َْ ُْ َٕ ئ٫َِّ  ٝ ٍُ ْ٘ظُ َ٣ َْ َٜ ِٚ ۚ كَ ِِ ْٛ َ ٤ُِّة ئ٫َِّ ذِأ َّٓ ٍُ جُ ٌْ َٔ ُْ ٫َ ٣َِك٤ُن ج َٝ}ۚ َٖ ٤ 

ٌِّاُ ׄ       اْلَمْكرُ  ׄ   لٌِنَ ׄ     ُسنَّتَ ׄ            السَّ  اأْلَوَّ

 ػــــــــــــــٕ ػ٣ُــــــــــــــُج أٝ ٓــــــــــــــص ٝأٗــــــــــــــص ًــــــــــــــ٣ٍْ   -9

  
ـــــــــــــــٞو..  ـــــــــــــــن جُر٘ ـــــــــــــــح ٝنل ـــــــــــــــٖ جُو٘ ـــــــــــــــ٤ٖ ٠ؼ  ذ

 
   الثانً والثالث ׄ     وخفق  ׄ                    طعن ׄ       عزٌزا ׄ  
 ئٕ جُطؼـــــــــــــــــــــــــــحٕٝ هــــــــــــــــــــــــــــٞز ػ٣ِٞــــــــــــــــــــــــــــٚ -ٓٔ

  
ــــــــــــــــــــىع ج٧ٖــــــــــــــــــــ٤حء  ــــــــــــــــــــ٢ جٍُؾــــــــــــــــــــحٍ ٝضر  ضر٘

 
 األشٌاء ׄ    الرجال  ׄ           علوٌه ׄ       التعاون ׄ  
 ئٕ جُؿ٘ـــــــــــــــــــٕٞ ٌٝجء ٗٛـــــــــــــــــــق هٛـــــــــــــــــــحتى١ -ٔٔ

  
ــــــــــــٕٞ ٚــــــــــــٞجخ     ــــــــــــٝ جُؿ٘ ــــــــــــ٢ ذؼ ــــــــــــ٤ّ ك  أُٝ

 
 بعض ׄ    قصابدي  ׄ           نصؾ ׄ       الجنون ׄ  
ٍّ ػِــــــــــ٠ جُلطــــــــــ٠ -ٕٔ  ًــــــــــَ جُٔٛــــــــــحتِد هــــــــــى ضٔــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــىجءِ   ٍَ ٖـــــــــــــــــــٔحضس ج٧ػ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٕٞ ، ؿ٤  كطٜ

 
 األعداءِ  ׄ    شماتة  ׄ             الفتى ׄ       المصاببِ  ׄ  
ـــــــــــــــــــٍَِء َوْكؼـــــــــــــــــــحً  -ٖٔ   ئِيج ُـــــــــــــــــــْ ضٓـــــــــــــــــــططْغ ُِ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــحذح  ـــــــــــــــــــــــــــــِس ٝجقطٓ  كٛـــــــــــــــــــــــــــــرٍجً ٣ٍَُِ

 
  كل ما سق ׄ     احتسابا ׄ     صبراً   ׄ               َدْفعاً  ׄ  
ٔٗ-  ْٖ ــــــــــــــــــ ٌُ َى ذحُطك٤ـّـــــــــــــــــِس ُٝطَ َّٝ  ٝجذــــــــــــــــــىْأ َػــــــــــــــــــى

  
ـــــــــــــــــــــدُ   ـــــــــــــــــــــحً ضطـٍهَّ ـــــــــــــــــــــَي نحتل ـــــــــــــــــــــُٚ َٓحَٗ ٘ٓ 

 
كَ  ׄ   ـةِ ׄ       َعـدوَّ ٌّ  خابفـاً ׄ     زمانَ ׄ            التح
ــــــــــــٜٔحً ٚــــــــــــحترحً   -٘ٔ َْ  ِّ ٌْ ٓــــــــــــٖ جُٔظِــــــــــــٞ  ٝجقــــــــــــً

  
ــــــــــــــــــــدُ   َّٕ وػــــــــــــــــــــحَءُٙ ٫ ٣ُكَؿ ْْ ذــــــــــــــــــــأ  ٝجػِــــــــــــــــــــ

 
 دعـاَءهُ  ׄ     صابباً   ׄ       َسهماً  ׄ       المظلومِ  ׄ  
ــــــــــــــــــُد جُٔؼ٤ٗــــــــــــــــــِس ذــــــــــــــــــحُط٢٘ٔ  -ٙٔ  ٝٓــــــــــــــــــح ٠ِ

  
ـــــــــــــــــى٫ءِ   ـــــــــــــــــ٢ جُ ـــــــــــــــــٞى ك ـــــــــــــــــِن وُ  ٌُٝـــــــــــــــــٖ أُ

 
   األول والثالث ׄ     التمنً  ׄ      المعٌشةِ  ׄ        طلبُ  ׄ  
ــــــــــــــــــٚ -7ٔ ــــــــــــــــــ٠ ضؿٍذ ــــــــــــــــــٍأً قط َّٖ جٓ ــــــــــــــــــىق  ٫ ضٔ

  
ــــــــــــــــــــدِ   ــــــــــــــــــــٍ ضؿ٣ٍ ــــــــــــــــــــٖ ؿ٤ ــــــــــــــــــــٚ ٓ  ٝ ٫ ضًّٓ٘

 
 تجرٌبِ  ׄ     تجربه  ׄ            امرأً  ׄ       تمدحنَّ  ׄ  
 ئيج ُـــــــــــــْ ٣ٌـــــــــــــٖ ٚـــــــــــــلٞ جُـــــــــــــٞوجِو ٠ر٤ؼـــــــــــــسٌ  -8ٔ

  
 كـــــــــــــــ٬ ن٤ــــــــــــــــٍ كــــــــــــــــ٢ ٍٝو ٣ؿــــــــــــــــ٢ء ضٌِلـــــــــــــــح 

 
    كل ما سبق ׄ     تكلفا  ׄ        ودٍ  ׄ        صفو ׄ  
 ٍْ ه٣ٍَ٘ــــــــــــــــَي ٝجٚــــــــــــــــط٘ؼُٚ ضلــــــــــــــــحنٍجً ٝجنطــــــــــــــــ -9ٔ

  
ِٕ ٣ُ٘ٓـــــــــــــــــــدُ   وــــــــــــــــــحٌ ُٔ َٖ ئُـــــــــــــــــــ٠ جُ َّٕ جُو٣ٍـــــــــــــــــــ  ئ

 
 الُمقارنِ  ׄ     القرٌـنَ   ׄ     تفاخراً  ׄ       قرٌَنكَ  ׄ  
ــــــــــــــــإ -ٕٓ ـــــــــــــــــق ك ـــــــــــــــــس جُُٓـــــــــــــــــحٕ ضٛح٣ٌ  ػؿ٤ر

  
 ػٓــــــــــٍجً  ضــــــــــٍٟ ٣ٝٞٓــــــــــح ٣ٓــــــــــٍج ضــــــــــٍٟ ك٤ٞٓــــــــــح 

 
 الثانً والثالث   ׄ     عسراً   ׄ            ٌسرا ׄ       عجٌبـة ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2459ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١      ُِطى٣ٌد) 
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 ضه٤ٍ جَُٕٞ جُٛك٤ف ُِٔٛىٌ ج١ًُ ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ  ك٤ٔح ٢ِ٣: – ِٖ

َٞ ك٠ِ هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٔ ُٛ َٝ حّ  ) }  َٛ ر٤ِ (ِجُِه ُٓ  ٍُ  ٍٖ { َؿ٤ْ

   فعال ׄ      فعبلل   ׄ      فعالة  ׄ      إفعال   ׄ  

٢ٌْء كهحٍ ضؼح٠ُ :  "  -ٕ َٖ  ِٚ ْٖ أَِن٤ ِٓ ْٖ ُػل٢َِ َُُٚ  َٔ ٝفِ  (جضِّرَحٌع   ـ ـ)كَ ٍُ ْؼ َٔ ُْ  . "ذِح

   مفاعلة ׄ      افتعال   ׄ              فعال  ׄ      إفعال   ׄ  

ُْ هحٍ ضؼح٠ُ :  " -ٖ ْوضُ ٌَ ْٕ أَ ئِ طِْرَىجٍ    ـ) َٝ ْْ ٤ْثًح (َج َٖ  ُْٚ٘ ِٓ ًُٝج  ج ك٬َ ضَأُْن ًٌ ْ٘طَح َّٖ هِ ُٛ ْْ ئِْقَىج آض٤َْطُ َٝ ٍؼ  ْٝ ََ  َٕ ح ٌَ َٓ ٍؼ  ْٝ ََ" 

 استفعالׄ      افتعال   ׄ     استفعلة  ׄ      اسفالة   ׄ  

ْٞ َْٗؼَِْ هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٗ ْْ { (هِطَح٫ً    ـ) } هَحُُٞج َُ ًُ  ٫َضَّرَْؼَ٘ح

 فعالة  ׄ      إفعال   ׄ     فعال ׄ      فعبلل ׄ   

ٌُ ُيٝهحٍ ضؼح٠ُ : "   - -٘ ٣ُِ َّللّاُ َػ  "(ٍجٗطِوَحّ    ـ) َٝ

   انفعال ׄ      إفعالّ   ׄ    افتعال  ׄ      إفعال    ׄ  

٫َ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٙ ْٞ َُ سٌ  َٝ َٔ ِِ رَوَصْ  ًَ ٌَحٕ ِٖٓ َْ ذَِّي َُ ح    ـ) ٌَّ ًٓ ج َُ ُِ) ٠ًّٔ َٓ ُّٓ  ٌَ أََؾ َٝ" 

   فعال ׄ      فعبلل   ׄ      فعالة  ׄ      إفعال   ׄ  

َّٕ هحٍ ضؼح٠ُ :  " -7 ُِيَ  ئِ
َٰ
ْ    ـ) ََُكن   َي ُٚ ٌِ  (ُضََهح َِ جَُّ٘ح ْٛ  "أَ

   تفعٌل ׄ      تفاعل   ׄ       تفعال  ׄ        تفّعل    ׄ  

ْْ  هحٍ ضؼح٠ُ :   -8 ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ َِِّ َٓ َٖ ٣َطَ ٣ ًِ ُ جَُّ ُْ َّللاَّ جًيج    ـ) } هَْى ٣َْؼَِ َٞ ُِ) } 

   فعال ׄ      عبلل ف  ׄ      فعالة  ׄ      إفعال   ׄ  

ْٕ ٌٓـــــــــــــــــَٞى ذؿلـــــــــــــــــٞز -9 َّ ٝئ َِ جٌُـــــــــــــــــٍج ـــــــــــــــــ ِٚ َٝ 

  

ْْ ذــــــــــــ  خُ  (ِجُطَّؿــــــــــــحَٝ   ـ)كحُٛــــــــــــلُف ػــــــــــــٜ٘ َٞ  أٚـــــــــــــ

 

   تفعٌلׄ      تفّعل    ׄ    تفاعل ׄ              تفعال ׄ  

ـــــــــًٌ - ٓٔ  ـــــــــ٤ْ كاّٗـــــــــُٚ  (ُٓٛـــــــــحقرسَ    ـ) ٝجق  جُِث

  

ـــــــــــــى١ جُٛـــــــــــــك٤َف ج٧ؾـــــــــــــٍُخ.  ـــــــــــــى١ ًٔـــــــــــــح ٣ُؼ  ٣ُؼ

 

   فعال ׄ      مفاعلة   ׄ         مفعال  ׄ      مفعل    ׄ  

 ٔٔ-  ْْ ــــــــــــــــ ِِّٜ ًُ ـــــــــــــــحٌِخ  ـــــــــــــــَي ٨ُه ْٝ ؾ٘حَق ـــــــــــــــ  ٝجنل

  

ٍَ   ــــــــــــــ)ذ  ْْ ئٕ أيٗرــــــــــــٞج (ضًُُّـــــــــــــ  ٝجْٔـــــــــــــْف ُٜـــــــــــــ

 

 تفعال ׄ              تفعٌلׄ    تفّعل    ׄ      تفاعل ׄ  

ٍْ ه٣ٍَ٘ـــــــــــَي ٝجٚـــــــــــط٘ؼُٚ  -ٕٔ  (ضلـــــــــــحنٍجً    )   ٝجنطـــــــــــ

  

ِٕ ٣ُ٘ٓـــــــــــــــــــدُ   وــــــــــــــــــحٌ ُٔ َٖ ئُـــــــــــــــــــ٠ جُ َّٕ جُو٣ٍـــــــــــــــــــ  ئ

 

   تفعٌلׄ      تفاعل ׄ        تفعال ׄ      تفّعل    ׄ  

ٖٔ-  ٌٍ ِٖ كـــــــــــــــــــ٢ قح٫ضِ٘ـــــــــــــــــــح ٗظـــــــــــــــــــ  ُِٜٝٔـــــــــــــــــــ٤ٔ

  

ٍِٗح ّلِ   ٍُ  )ٝكــــــــــــــــــــــــــــَٞم ضوــــــــــــــــــــــــــــى٣  .(ضوــــــــــــــــــــــــــــى٣

 

   تفعٌلׄ      تفاعل ׄ          تفعال ׄ      تفّعل    ׄ  

 (ضٌِلــــــــــــــــــــح     )جيج جُٔــــــــــــــــــــٍء ٣٫ٍػــــــــــــــــــــحى ج٫ -ٗٔ

  

 كىػــــــــــــــــــــٚ ٫ٝضٌػــــــــــــــــــــٍ ػ٤ِــــــــــــــــــــٚ جُطأْــــــــــــــــــــلح 

 

 تفعال ׄ              ٌلتفعׄ    تفّعل    ׄ      تفاعل ׄ  

ِٙ  (جٗطلـــــــــــحُع     )ٝٓـــــــــــح -٘ٔ ـــــــــــى٤ٗح ذ٘ـــــــــــح ٍ  أنـــــــــــ٢ جُ

  

  ُْ ــــــــــــــــــ ٌُ ٝجُظَُِ  ئيج جْــــــــــــــــــطْٞش ػ٘ــــــــــــــــــىٙ ج٧ٗــــــــــــــــــٞج

 

 انفعال  ׄ      إفعالّ ׄ       افتعال ׄ      إفعال    ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2459ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 
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 ٤ُٓ  جُٔٛحوٌ جُو٤ح٤ْس ٝجُٓٔحػ٤س ك٤ٔح ٢ِ٣ ُٔح ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ : – ِٗ

ٟ ك٢ِ  هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٔ ٍَ ح ضَ َٓ ِْنِ ) }  ْٖ  ( َن ِٓ  ِٖ َٔ ْق ٍَّ شٍ  ) جُ ُٝ  {  (ضَلَح

   قٌاسٌان ׄ      ً سماعً األول قٌاسً والثان  ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ج ٝ  هحٍ ضؼح٠ُ : " -ٕ ًٌ ج ٍَ ِٞ ِؿًىج  ْٓ َٓ ًُٝج  َٖ جضََّه ٣ ًِ جَُّ ج ) ََٝ ًٍ ْل ٣ٍِوًح ) َٝ  (ًُ َٖ  (  ضَْل ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ َٖ ج  " ذ٤َْ

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

طِدَ " هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٖ ًُ   ُْ ٌُ ٍُ ) َػ٤َِْ ُْوِطَح َٞ  ( ج ُٛ َٝ (  ٌٙ ٍْ ًُ )  ْْ ٌُ َُّ" 

   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 (.ج٫ٗكٍجف )جُؿ٣ٍٔس ضط٤ٍٜ ُِٔؿطٔغ ٖٓ ( ٓكحٌذس) -ٗ

   قٌاسٌان ׄ      قٌاسً والثانً سماعً  األول  ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 . قن ٍٖػ٢( ج٫قط٬ٍ  (   )ٓوحٝٓس )ـ ٘

   قٌاسٌان ׄ   األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

ِٖ كــــــــــــــــــ٢ قح٫ضِ٘ــــــــــــــــــح -ٙ ٌٍ  )ُِٜٝٔــــــــــــــــــ٤ٔ  (ٗظــــــــــــــــــ

  
ٍِٗح ّلِ   ٍُ  )ٝكــــــــــــــــــــــــــــَٞم ضوــــــــــــــــــــــــــــى٣  .(ضوــــــــــــــــــــــــــــى٣

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     سماعً والثانً قٌاسً األول  ׄ   سماعٌان       ׄ  
7-  َُّ ـــــــــــــــــــ ٌُ ـــــــــــــــــــَهحء كَ َّٓ ٍْ ذِحُ ـــــــــــــــــــطَّ َٓ ـــــــــــــــــــد )ضَ  (َػ٤ْ

  
ــــــــــــــــــــــهحءُ  )٣َـط٤ــــــــــــــــــــــٚ ًٔــــــــــــــــــــــح ه٤ــــــــــــــــــــــَ  َّٓ  (جُ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ    األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
8-  ٌَ ــــــــــــــــح )٢ جُّى٤ٗــــــــــــــــحَّللاُ كــــــــــــــــ  . ئٕ هــــــــــــــــّى هَ٘ ٍُّ  (ضل

  
ــــــــــــ٢ ؾّ٘ــــــــــــسِ   ــــــــــــىِ  )ك ِْ ْٕ ض٬ُه٤٘ـــــــــــــ٢ ( جُه  أٌؾـــــــــــــٞ أ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 ٌجكؼـــــــــــــح ٓـــــــــــــٖ ؾحٛـــــــــــــَ ( جُططـــــــــــــحٍٝ )ُـــــــــــــ٤ّ -9

  
ٍّ ذؼحهــــــــــــــــــَ (جُطٞجٞــــــــــــــــــغ )ٝ ًــــــــــــــــــًج   ٫ ٣ٟــــــــــــــــــ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     ً والثانً قٌاسً األول سماع ׄ   سماعٌان       ׄ  
 ٓحضـــــــــــــــص ن٤ـــــــــــــــٍٞ ذ٘ـــــــــــــــ٢ أ٤ٓـــــــــــــــس ًِٜـــــــــــــــح -ٓٔ

  
 (ج٩ػــــــــــــــٍجخ )... ٝ ـــــــــــــَ جُٛـــــــــــــٍف ٝ (نؿـــــــــــــ٬) 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ــــــــــــــــــــحَـ ٚــــــــــــــــــــى٣وي ئٕ أٌجو -ٔٔ ــــــــــــــــــــ ) ٓ  ح(ُٓجق

  
 ( ؾٔحقــــــــــــــــح )كــــــــــــــــايج أذــــــــــــــــحٙ كــــــــــــــــ٬ ضــــــــــــــــُوٙ 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ٕٔ-   ٍْ  كاٗـــــــــــــٚ (جُكٓـــــــــــــحخِ  ( )ٓ٘حهٗـــــــــــــسَ  ) ٝجيًـــــــــــــ

  
 ٫ ذُـــــــــــــــىَّ ٣ُكٛـــــــــــــــ٢ ٓـــــــــــــــح ؾ٤٘ـــــــــــــــَص ٣ٌَٝطُـــــــــــــــدُ  

 
   قٌاسٌان ׄ      قٌاسً والثانً سماعً األول   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 كطٗـــــــــــــــــرٜٞج ئٕ ُـــــــــــــــــْ ضٌٞٗـــــــــــــــــٞج ٓـــــــــــــــــػِْٜ  -ٖٔ

  
 (كـــــــــــــــــــــــــــ٬ـ )ذـــــــــــــــــــــــــــحٌٍُجّ (جُطٗـــــــــــــــــــــــــــرٚ )ئٕ 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ـــــــــُد   ) ٝٓـــــــــح   -ٗٔ ـــــــــ(  ٠ِ ـــــــــ٢ ) ـْ جُٔؼ٤ٗـــــــــِس ذ  ( جُطٔ٘

  
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــٞى ك ـــــــــــــــــِن وُ ـــــــــــــــــى٫ءِ ٌُٝـــــــــــــــــٖ أُ  ٢ جُ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
َو  -٘ٔ َّٞ ــــــــ١َ    ) ضـــــــــََؼ ْٓ ـــــــــُٚ  ( ذَ َٞ جَّٗ ــــــــ ـــــــــقِّ قـــــــــط٠ ُ ٌَ  جُ

  
ح   ) أٌَجَو   َٞ ــــــــــــــــوِرح ْٚ  ( ًجٗـْ ـــــــــــــــ ُِ ِٓ ــــــــــــــــُِطْؼُٚ أَٗح ـــــــــــــــْ ض ُ 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     ٌاسً األول سماعً والثانً ق ׄ   سماعٌان       ׄ  
ٔٙ-  ٍَّ ـــــــــ ُٓ ْم  ًُ ـــــــــ َ٣ ْْ ـــــــــ َُ ْٖ ـــــــــ َٓ َٝ (   ِْ ـــــــــطََّؼُِّ  ْـــــــــحػسً  ( جُ

  
  ٍَّ َع ُي ٍَّ ــــــــــــــــ َِ   ) ضََؿ ــــــــــــــــ ْٜ َُْؿ ِٚ  ( ج ــــــــــــــــ ــــــــــــــــٍٞ َق٤َحضِ ُ٠ 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
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ـــــــــــــــــــــٜح -7ٔ ُٓ  ئٕ ج٧كـــــــــــــــــــــحػ٢ ٝئٕ ٫ٗـــــــــــــــــــــْص ٬ٓٓ

  
ــــــــــى  ــــــــــِد     )ػ٘ ــــــــــح ( جُطوِ ــــــــــ٢ أ٤ٗحذٜ ــــــــــُد    )ك  (جُؼط

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
 ئيج ُـــــــــــــْ ٣ٌـــــــــــــٖ ٚـــــــــــــلٞ جُـــــــــــــٞوجِو ٠ر٤ؼـــــــــــــسٌ  -8ٔ

  
 (ضٌِلـــــــــــح   )٣ؿــــــــــــ٢ء  ( ٍٝو    )كـــــــــــ٬ ن٤ــــــــــــٍ كــــــــــــ٢ 

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   ان      سماعٌ ׄ  
ُٓٗطحهـــــــــــــــــحً كأػط٤٘ـــــــــــــــــ٢ -9ٔ ـــــــــــــــــِي  َْ ــــــــــــــــُص ٌأ  هَرِّ

  
ــــــــــس  ـــــــــح هِؼ ٣(    ٍِ ــــــــــ ْر ّٛ ــــــــــحً     ( )جُ ــــــــــ٢ ( ئ٣ٔحٗ ٘٣ ّٞ  ٣ُوَ

 
   قٌاسٌان ׄ       األول قٌاسً والثانً سماعً  ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  
ْٕ ٌٓــــــــــــــــَٞى ذؿلــــــــــــــــٞز -ٕٓ َّ ٝئ َِ جٌُــــــــــــــــٍج ــــــــــــــــ ِٚ َٝ 

  
ـــــــ  ـــــــ ( جُٛـــــــلُف   ـ)ك ْْ ذ خُ  ( ِجُطَّؿـــــــحَٝ   ـ)ػـــــــٜ٘ َٞ  أٚــــــــ

 
   قٌاسٌان ׄ      األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان       ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2459   ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١  ) 

 ضه٤ٍ جُلؼَ جُٛك٤ف ُِٔٛىٌ ج١ًُ ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ  ك٤ٔح ٢ِ٣: – ِ٘

َٞ ك٠ِ هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٔ ُٛ َٝ حّ  ) }  َٛ ٍٖ {  (ِجُِه ر٤ِ ُٓ  ٍُ  َؿ٤ْ

   تخاصم ׄ      خاصم   ׄ      خّصم  ׄ      خصم   ׄ  

ْٞ َْٗؼَِْ هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٕ ْْ { (هِطَح٫ً    ـ) } هَحُُٞج َُ ًُ  ٫َضَّرَْؼَ٘ح

   اقتتل ׄ      قّتل   ׄ      تقاتل  ׄ       قتل   ׄ  

٫َ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٖ ْٞ َُ سٌ  َٝ َٔ ِِ رَوَصْ  ًَ ٌَحٕ ِٖٓ َْ ذَِّي َُ ح    ـ) ٌَّ ًٓ ج َُ ُِ) ٠ًّٔ َٓ ُّٓ  ٌَ أََؾ َٝ" 

   استلزم ׄ      الزم   ׄ              ألزم  ׄ       لزم   ׄ  

ْْ  هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٗ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ُٞ َِِّ َٓ َٖ ٣َطَ ٣ ًِ ُ جَُّ ُْ َّللاَّ جًيج    ـ) } هَْى ٣َْؼَِ َٞ ُِ) } 

   الزم ׄ      التزم   ׄ              الوذ  ׄ       الذ   ׄ  

٢ٌْء كهحٍ ضؼح٠ُ :  "  -٘ َٖ  ِٚ ْٖ أَِن٤ ِٓ ْٖ ُػل٢َِ َُُٚ  َٔ ٝفِ  (جضِّرَحٌع   ـ ـ)كَ ٍُ ْؼ َٔ ُْ  . "ذِح

   تتابع ׄ      تابع   ׄ              أتبع  ׄ       تبع   ׄ  

ُْ هحٍ ضؼح٠ُ :  " -ٙ ْوضُ ٌَ ْٕ أَ ئِ طِْرَىجٍ    ـ) َٝ ْْ ٤ْثًح (َج َٖ  ُْٚ٘ ِٓ ًُٝج  ج ك٬َ ضَأُْن ًٌ ْ٘طَح َّٖ هِ ُٛ ْْ ئِْقَىج آض٤َْطُ َٝ ٍؼ  ْٝ ََ  َٕ ح ٌَ َٓ ٍؼ  ْٝ ََ" 

   استبدل ׄ      بّدل   ׄ              أبدل  ׄ      بّدل   ׄ  

َّٕ هحٍ ضؼح٠ُ :  " -7 ُِيَ  ئِ
َٰ
ْ    ـ) ََُكن   َي ُٚ ٌِ  (ُضََهح َِ جَُّ٘ح ْٛ  "أَ

   تخاصم ׄ      خاصم   ׄ    اختصم  ׄ      خصم    ׄ  

ٌُ ُيٝهحٍ ضؼح٠ُ : "   - -8 ٣ُِ َّللّاُ َػ  "(ٍجٗطِوَحّ    ـ) َٝ

   استنقم ׄ      انتقم   ׄ            ناقم  ׄ      نقم    ׄ  

ٌْ " ٝأ  - -9 طَ ْْ ج َٝ ٝج  ٍُّ ٝجَٚ ٍُ ج    ـ) رَ ًٌ رَح ٌْ طِ ْْ  " (ج

   استكبر ׄ      كّبر   ׄ              أكبر  ׄ      كبر   ׄ  

 جُِثــــــــــــــ٤ْ كاّٗــــــــــــــُٚ  (ُٓٛــــــــــــــحقرسَ    )ٝجقــــــــــــــًٌ - ٓٔ 

  
ـــــــــــــى١ جُٛـــــــــــــك٤َف ج٧ؾـــــــــــــٍُخ.  ـــــــــــــى١ ًٔـــــــــــــح ٣ُؼ  ٣ُؼ

 
   تصاحب ׄ      صاحب   ׄ     أصحب  ׄ      صحب    ׄ  

ـــــــــــــــٞز -ٔٔ ْٕ ٌٓـــــــــــــــَٞى ذؿل َّ ٝئ ـــــــــــــــٍج َِ جٌُ ـــــــــــــــ ِٚ َٝ 

  
  ْْ ـــــــــــ كحُٛـــــــــــلُف ػـــــــــــٜ٘ خُ  (ِجُطَّؿـــــــــــحَٝ   ـ)ذ َٞ  أٚــــــــــــ

 
   تجاوز ׄ      جاوز   ׄ             أجاز  ׄ      جاز   ׄ  

ٕٔ-  ْْ ــــــــــــــــ ِِّٜ ًُ ـــــــــــــــحٌِخ  ـــــــــــــــَي ٨ُه ْٝ ؾ٘حَق ـــــــــــــــ  ٝجنل

  
ـــــــــــــ)ذ  ٍَ   ـ ـــــــــــــ ــــــــــــٞج (ضًُُّ ْْ ئٕ أيٗر  ٝجْٔـــــــــــــْف ُٜـــــــــــــ

 
   تذللّ  ׄ            أذلّ   ׄ        ذلّل  ׄ      ذلّ    ׄ  
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ـــــــــــَي ٝجٚـــــــــــط٘ؼُٚ  -ٖٔ ٍْ ه٣ٍَ٘  (نٍجً ضلـــــــــــح   )   ٝجنطـــــــــــ

  
ِٕ ٣ُ٘ٓــــــــــــــــــدُ   ــــــــــــــــــحٌ و ُٔ ــــــــــــــــــ٠ جُ َٖ ئُ َّٕ جُو٣ٍـــــــــــــــــــ  ئ

 
   تفاخر ׄ      افتخر   ׄ         فاخر  ׄ      فخر   ׄ  
ْٕ هرِــــــــــــــَص ٗٛـــــــــــــــ٤كط٢  -ٗٔ  كِوــــــــــــــْى ٗٛــــــــــــــكطَُي ئ

  
ـــــــــُف    ـ)كـــــــــ  ــــــــــُد  (جُُّ٘ٛ َٛ  أؿِـــــــــ٠ ٓـــــــــح ٣ُرـــــــــحُع ٣ُٝٞ

 
 استنصح ׄ      تناصح   ׄ         ناصح  ׄ      نصح   ׄ  

 (ضٌِلـــــــــــــــــــح     )جيج جُٔـــــــــــــــــــٍء ٣٫ٍػـــــــــــــــــــحى ج٫ -ٗٔ

  
 كىػــــــــــــــــــــٚ ٫ٝضٌػــــــــــــــــــــٍ ػ٤ِــــــــــــــــــــٚ جُطأْــــــــــــــــــــلح 

 
   تآسؾ ׄ       تؤّسؾ  ׄ           أّسؾ ׄ      أسؾ       ׄ  

ِٙ  (جٗطلــــــــــحُع     )ٝٓــــــــــح -٘ٔ  أنــــــــــ٢ جُــــــــــى٤ٗح ذ٘ــــــــــح ٍ

  
  ُْ ـــــــــــــــــ ٌُ ٝجُظَُِ ـــــــــــــــــٞج ـــــــــــــــــىٙ ج٧ٗ  ئيج جْـــــــــــــــــطْٞش ػ٘

 
   انتفع ׄ      استنفع  ׄ          اتنفع ׄ      نفع       ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2459ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١      ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ) 

  

 

 ٛٞ جْْ  ٣رىأ ذ٤ْٔ َجتىز ، ٣ٝإوٟ ٓؼ٠٘ جُٔٛىٌ ج٠ِٚ٧ ) ٣ىٍ ػ٠ِ قىظ ٓؿٍو ٖٓ جُُٓحٕ ( .

  صوؼه من الثبلثً:

 على وزن ) َمفَعل ( : مثال : سعى التلمٌذ مسعى التمٌز .ٌصاغ من الفعل الثبلثى المعتل  -ٔ

 ٌصاغ من الفعل الثبلثى الصحٌح على وزن ) َمفَعل ( :  مثال:   نظر المتفوق منظر الفخر . -ٕ

 ٌصاغ من الفعل الثبلثى المثال ) المعتل األول ( الصحٌح اآلخر على وزن  ) َمفِعل ( بكسر العٌن : -ٖ

 وقفنا موقفاً صعباً . -أخلؾ موعدى أنا ال  -مثال :     

 صوؼه من ؼٌر الثبلثً:

ٌصاغ من ؼٌر الثبلثى على وزن ) اسم المفعول والزمان والمكان ( قلب حرؾ المضارع مٌما مضمومة وفتح ما قبل   -ٕ

اء منطلق الصاروخ .   التقى الصدٌقان ملتقى كرٌماً . -     آخره ،   مثال :  انطلق العدَّ

 

 ٌؤتً المصدر المٌمً على وزن) مفعلة( مثل: مجبنة ، مسبؽة، مبخلة ، مقالة منصبة......قد مبلحظة :

  
 اخ على الهصدر الهٌهٍدـــدرًـــت

 قىو جُٔٛىٌ  ج٢ٔ٤ُٔ ك٢ ج٧ٓػِس جُطح٤ُس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس: – ِٔ

َٞ  هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٔ ُٛ ذََّي  ٌَ  َّٕ ِْ ۚ ئِ ِْ ُِْؼ َٖ ج ِّٓ  ُْٜ ـُ ْرَِ َٓ َُِي 
َٰ
َٰٟ  } َي طََى ْٛ ِٖ ج َٔ ُْ ذِ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ  ِٚ ر٤ِِِ َْ ََّ َػٖ  َٞ  ٖ َٔ ُْ ذِ  أَْػَِ

 َسبٌِلِهِ ׄ      أَْعلَمُ ׄ             اْلِعْلمِ ׄ      َمْبلَُؽُهم  ׄ  

ٌْ { هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٕ ِق٤ ٌَ  ٌٌ َ َؿلُٞ َّٕ َّللاَّ ِ ٍْ كَا ْغ طََؿحٍِٗق ٩ِِ ُٓ  ٍَ ٍس َؿ٤ْ َٛ َٔ ْه َٓ ٍَّ ك٢ِ  طُ ْٞ ِٖ ج َٔ  } كَ

 َرِحٌمٌ ׄ       إِْثمٍ ׄ   ِ  ُمَتَجانِؾٍ ׄ      َصةٍ َمْخمَ  ׄ  

ِ { هحٍ ضؼح٠ُ :    -ٖ َٖ َّللاَّ ِٓ ٍد  َٟ ـَ ذَحُءٝج ذِ َٝ َ٘سُ  ٌَ ْٓ َٔ ُْ ج َٝ َُّسُ  ًِّ ُْ جُ ِٜ ٍِذَْص َػ٤َِْ ُٞ َٝ  { 

لَّةُ  ׄ    َؼَضبٍ ׄ      َباُءواׄ   َ   اْلَمْسَكَنةُ ׄ  َ     الذِّ

َُثِٖ   -7}  هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٗ َٝ ٘وََِرًح {هحٍ ضؼح٠ُ : }  ُٓ َٜح  ْ٘ ِّٓ ج  ًٍ َّٕ َن٤ْ ذ٢ِّ ٧ََِؾَى ٌَ ِووشُّ ئ٠ََُِٰ  ٌُّ. 

ِددتُّ  ׄ   ًراׄ       أَلَِجَدنׄ      رُّ ٌْ  ُمنَقلًَباׄ      َخ

ـــــــــــــُى ْـــــــــــــحً٘حً      -٘ ـــــــــــــٍِخ ٣ٍه ٍَ جُُؼ ـــــــــــــَىػٞج ٞـــــــــــــ٤ٔ  ك

  
ــــــــــــــحُٔـلٍز  ــــــــــــــُٚ.. ذ ِٙ.. ٝجْوػــــــــــــــٞج ُ ٍِ ــــــــــــــ ــــــــــــــ٢ هر  ك

 
 ةالمؽفر ׄ      ساكناً       ׄ      الُعربِ  ׄ      ضمٌرَ  ׄ  
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ــــــــــــــُٚ    -ٙ ُٕ ن٤ِِ َ  ٣هــــــــــــــٞ ــــــــــــــ٢ نــــــــــــــ ٍَ ك ــــــــــــــ  ٫ٝ ن٤

  
ـــــــــــــــح   ٣ِٝوـــــــــــــــحُٙ ٓـــــــــــــــٖ ذؼـــــــــــــــِى جُٔـــــــــــــــٞوَّز  ذحُؿل

 
ة    ׄ      خلٌلُه    ׄ       خٌرَ  ׄ    الجفا ׄ      المودَّ
مُ  -7 ٌِّ ــــــــــــــَإ ُٔ ُْ َٜحُو ج ــــــــــــــ ُّٓ ــــــــــــــًج جُ َٛ ــــــــــــــح  َٓ ــــــــــــــُص ٝ ْه ٌِ  أَ

  
ــــــــــنُ   َٗ ْؼ َٓ ــــــــــ٢َ  ــــــــــح ذِ َٓ ٝ ٍْ ــــــــــْو ُْ  ْٖ ــــــــــ ِٓ ــــــــــ٢َ  ــــــــــح ذِ َٓ ٝ 

 
َهادُ  ׄ   قُ  ׄ      السُّ  َمْعَشقُ  ׄ      ْقمٍ سُ   ׄ     اْلُمَإرِّ
 ٫ ضـــــــــــــــــــــْ٘ ٝجؿطـــــــــــــــــــــْ٘ ٓٓـــــــــــــــــــــٍز ٣ـــــــــــــــــــــّٞ -8

  
ــــــــــــــــــــٍجخ ٗٞٓــــــــــــــــــــحً ٠ــــــــــــــــــــ٬٣ٞ   ئٕ ضكــــــــــــــــــــص جُط

 
 طوٌبل ׄ       نوماً   ׄ    التراب ׄ      مسرة ׄ  
 ٫ ٣ٔـــــــــــــ٨ جُٜـــــــــــــٍٞ ٚـــــــــــــى١ٌ هرـــــــــــــَ ٓوىٓـــــــــــــٚ             -9

  
ــــــــــــــــــــح  ــــــــــــــــــــٚ يٌػــــــــــــــــــــحً ئيج ٝهؼ  ٫ٝ أٞــــــــــــــــــــ٤ن ذ

 
 ذرعاً  ׄ      أضٌق  ׄ   مقدمه             ׄ      الهول ׄ  
ـــــــــــــــح جٍُؾـــــــــــــــ -ٓٔ ـــــــــــــــى ػرطٔـــــــــــــــٞٙجٗ ـــــــــــــــ١ً ه  َ جُ

  
 ٝٓحك٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــٚ ُؼ٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــحخ ٓؼـــــــــــــــــــــــــــــــــحخ 

 
 معاب ׄ      عٌاب  ׄ    عبتموه ׄ      الرجل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2463ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 ٢ ج٧ٓػِس جُطح٤ُس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس:قىو ٗٞع جُٔٛىٌ ج٢ٔ٤ُٔ ك – ِٕ

ٍَ { هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٔ جتِ َٝ ُْ جُىَّ ٌُ ُٙ ذِ ذَّ ٍَ ٣َطَ َٝ ح  ًٓ ٍَ ـْ َٓ ْ٘لُِن  ح ٣ُ َٓ  ًُ ْٖ ٣َطَِّه َٓ جِخ  ٍَ َٖ ج٧َْػ ِٓ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٰٟ   هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٕ ٌَ ٍَ ٣َح ذ٢ََُّ٘ ئ٢ِِّٗ أَ َٰٟ {} هَح ٍَ حَيج ضَ َٓ  ٍْ ِّ أ٢َِّٗ أَْيذَُكَي كَحٗظُ َ٘ح َٔ ُْ  ك٢ِ ج

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٛح ئ٣َِّحُٙ {هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٖ َػَى َٝ ِػَىٍز  ْٞ َٓ  ْٖ ِٚ ئ٫َِّ َػ َْ ٧َِذ٤ِ ٤ِٛ ج ٍَ ٌُ ئِْذ لَح ـْ طِ ْْ َٕ ج ح ًَ ح  َٓ َٝ  { 

   سداسً ׄ      خماسً  ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

٠َٜ { هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٗ ٘طَ ُٔ ُْ ذَِّي ج ٌَ َّٕ ئ٠َُِ  أَ َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ذٍَس {هحٍ ضؼح٠ُ :   -٘ ٍَ ْو َٓ ـَرٍَس ٣َط٤ِٔحً َيج  ْٓ َٓ ٍّ ِي١  ْٞ ٌّ ك٢ِ ٣َ ْٝ ئ٠َِْؼح  .} أَ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

٢ٍْء {  هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٙ َٖ  َِّ ًُ  ٖ ِٓ أُٝض٤َِ٘ح  َٝ  ٍِ ِ٘طَن جُط٤َّْ َٓ َ٘ح  ْٔ ُِ ُػِِّ َٜح جَُّ٘ح ٍَ ٣َح أ٣َُّ هَح َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

٘وََِرًح {هحٍ ضؼح٠ُ :   -7 ُٓ َٜح  ْ٘ ِّٓ ج  ًٍ َّٕ َن٤ْ ذ٢ِّ ٧ََِؾَى ٌَ ِووشُّ ئ٠ََُِٰ  ٌُّ َُثِٖ  َٝ  { 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     بلثً  ث ׄ  

ٍِ {هحٍ ضؼح٠ُ :   -8 ُْٞ ٍَّ ٤َِس جُ ِٛ ْؼ َٓ َٝ  ِٕ ج َٝ ُُْؼْى ج َٝ  ِْ َٕ ذِح٩ِْغ ْٞ ٣َطََ٘حَؾ َٝ  ُْٚ٘ ُٜٞج َػ ح ُٗ َٔ ُِ َٕ  } ٣َُؼُٞوٝ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ِٖ جُ هحٍ ضؼح٠ُ :   -9 أَََُُٞٗي َػ ْٓ َٛح {} ٣َ ح َْ ٍْ ُٓ  َٕ  َّٓحَػِس أ٣ََّح

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

 هحٍ ج٩ٓحّ ػ٢ِ" جُكٔى ل جُٔؼٍٝف ٖٓ ؿ٤ٍ ٌؤ٣س جُهحُن ٖٓ ؿ٤ٍ ٓ٘ٛرس.."  -ٓٔ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

ٍَّ ذٖ ه٤ّ  هحٍ ج٧ق٘ق  -ٔٔ خَّ َؿ٤ْظ هى ضََؿ ٌُ  ػطٚ ٓهحكس ٓح ٛٞ أٖى ٓ٘ٚ": " 

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

َٜحذَسَ ٣ٌٝٞظ جُٜٔحٗس.  -ٕٔ َٔ ـُ ٣ًُٛد جُ ج َُ ُٔ  جُ

   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
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ـــــــــــــــــح -ٖٔ ػِِٜ ِٔ ـــــــــــــــــحَٟ ذِ ـــــــــــــــــ٠ ضُؿ ـــــــــــــــــح جُُ٘ؼٔ  ٫ ئَِّٗٔ

  
  ٍِّ ٓـــــــــــــــىجٛح ئُِـــــــــــــــ٠ ٓحِؾـــــــــــــــٍى ُقـــــــــــــــ َٓ  َٕ ـــــــــــــــح  ئِيج ً

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
ُؾــــــــــــــــــــــــــ٬ً  -ٗٔ ٌَ  ْ ٌُ ــــــــــــــــــــــــــحذَ َٛ ُٓ  َّٕ ُّ ئِ  أَ َُِــــــــــــــــــــــــــٞ

  
  ُْ ـــــــــــــــــــــــ ِْ ـــــــــــــــــــــــسً  ُ َّ ضَِك٤َّ ـــــــــــــــــــــــ٬ َّٓ ـــــــــــــــــــــــَىٟ جُ ْٛ  أَ

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  
ٔ٘-  ِٕ ِؼــــــــــــــــــــ٤ َٔ ُْ ــــــــــــــــــــىَّزَ ج ِٖ ــــــــــــــــــــَي  ٌُٞ ئ٤َُِْ ــــــــــــــــــــ ْٖ  أَ

  
ــــــــــــــــــــــ٢  ِٗ ٣ ٌِ  َٖ ٍّ َٗــــــــــــــــــــــطَْل ج َٞ ٍَّ أَْػــــــــــــــــــــــ  ٝٓــــــــــــــــــــــ

 
   سداسً ׄ     خماسً   ׄ           رباعً  ׄ     ثبلثً   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2463ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 ك٤ٔح ٢ِ٣:  ضه٤ٍ جَُٕٞ جُٛك٤ف ُِٔٛىٌ ج٢ٔ٤ُٔ  ج١ًُ ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ – ِٖ

طَحذًح {  هحٍ ضؼح٠ُ :   -ٔ َٓ  ِ ُ ٣َطُُٞخ ئ٠َُِ َّللاَّ حًُِكح كَاَِّٗٚ َٚ  ََ ِٔ َػ َٝ ٖ ضَحَخ  َٓ َٝ  { 

   َمَفال ׄ      َمَفْعل   ׄ      َمْفِعل  ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ِػظَسً ُِّ هحٍ ضؼح٠ُ :  "  -ٕ ْٞ َٓ َٝ َٜح  ِْلَ ح َن َٓ َٝ َٜح  َٖ ٣ََى٣ْ ح ذ٤َْ َٔ ح٫ً ُِّ ٌَ َٛح َٗ َِْ٘ح َٖ كََؿَؼ طَّو٤ِ ُٔ ِْ " . 

   مفعولׄ      ةَمَفْعلׄ        ةَمْفِعلׄ        ةَمْفَعل ׄ  

ٖ-  } َٰٟ ٍَ حَيج ضَ َٓ  ٍْ ِّ أ٢َِّٗ أَْيذَُكَي كَحٗظُ َ٘ح َٔ ُْ َٰٟ ك٢ِ ج ٌَ ٍَ ٣َح ذ٢ََُّ٘ ئ٢ِِّٗ أَ  هحٍ ضؼح٠ُ :  } هَح

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

٠َٜ {  هحٍ ضؼح٠ُ : }  -ٗ ٘طَ ُٔ ُْ ذَِّي ج ٌَ َّٕ ئ٠َُِ  أَ َٝ 

 لُمْفَتعِ ׄ       ُمْفَتَعلׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

٘- -  } ٍَ جتِ َٝ ُْ جُىَّ ٌُ ُٙ ذِ ذَّ ٍَ ٣َطَ َٝ ح  ًٓ ٍَ ـْ َٓ ْ٘لُِن  ح ٣ُ َٓ  ًُ ْٖ ٣َطَِّه َٓ جِخ  ٍَ َٖ ج٧َْػ ِٓ َٝ  هحٍ ضؼح٠ُ :  } 

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

 هحٍ ضؼح٠ُ :   } هحُٞج ٓح أنِل٘ح ٓٞػىى ذٌِٔ٘ح { -ٙ

 َمَفال  ׄ      َمَفْعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

ــــــــــــــــــس -7 ٌِ ِيُّـَ وَـــــــــــــــــــحّ جُُكـــــــــــــــــــٍ كـــــــــــــــــــ٢ وج ُٓ  َّٕ  ِٝئ

  
  ٍِ ــــــــــــٖ جُلوـــــــــــــ ِٓ   ٍ  ٤َُِــــــــــــْىكَغ ػ٘ــــــــــــٚ جُلوـــــــــــــٍ ٖــــــــــــ

 
 لُمْفعِ ׄ       ُمْفَعلׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  
8-  ٌُ ـــــــــــــــــــــ ْٖ ِٕ أَ ـــــــــــــــــــــ٤ ِؼ َٔ ُْ ـــــــــــــــــــــىَّزَ ج ِٖ ـــــــــــــــــــــَي   ٞ ئ٤َُِْ

  
ــــــــــــــــــــــ٢  ِٗ ٣ ٌِ  َٖ ٍّ َٗــــــــــــــــــــــطَْل ج َٞ ٍَّ أَْػــــــــــــــــــــــ  ٝٓــــــــــــــــــــــ

 
 ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  
ــــــــــــــــــــــــــــ٬ً  -9 ُؾ ٌَ  ْ ٌُ ــــــــــــــــــــــــــــحذَ َٛ ُٓ  َّٕ ُّ ئِ ــــــــــــــــــــــــــــٞ  أَ َُِ

  
  ُْ ـــــــــــــــــــــــ ِْ ـــــــــــــــــــــــسً  ُ َّ ضَِك٤َّ ـــــــــــــــــــــــ٬ َّٓ ـــــــــــــــــــــــَىٟ جُ ْٛ  أَ

 
 ُمْفِعلׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  
ـــــــــــــــــح -ٓٔ ػِِٜ ِٔ ـــــــــــــــــحَٟ ذِ ـــــــــــــــــ٠ ضُؿ ـــــــــــــــــح جُُ٘ؼٔ  ٫ ئَِّٗٔ

  
  َٕ ـــــــــــــــح ٍِّ ُٓ ئِيج ً  ٓـــــــــــــــىجٛح ئُِـــــــــــــــ٠ ٓحِؾـــــــــــــــٍى ُقـــــــــــــــ

 
 ُمْفِعل ׄ      ُمْفَعل ׄ       َمْفِعل ׄ      َمْفَعل   ׄ  

 ( ery.site/archives/2463https://dardُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2463
https://dardery.site/archives/2463


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 28

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ٖٓ جُرىجتَ جُٔطحقس: ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞضه٤ٍ ٗٞع ج٫ْْ جُٔٞؾٞو  – ِٗ

َْ٘ى ذ٤َْطِيَ  -ٔ ٍع ِػ ٌْ ََ ٍِ ِي١  جٍو َؿ٤ْ َٞ ٣َّط٢ِ ذِ ٌِّ ْٖ ُي ِٓ ُْ٘ص  ٌَ ْْ َح ئ٢ِِّٗ أَ ذَّ٘ ٌَ ّ )هحٍ ضؼح٠ُ : }   ٍَّ َك ُٔ ُْ  { ( ج

 اسم مفعولׄ     ر مٌمًمصدׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

ٕ-  ٍِ َُّ أَُٗح ًُ  َْ ْْ  )هحٍ ضؼح٠ُ : "  هَْى َػِِ ُٜ ذَ ٍَ ْٗ َٓ )ۖ " َٖ ِى٣ ِٓ ْل ُٓ  ِٜ ٌْ ج ك٢ِ ج٧َْ ْٞ ٫َ ضَْؼػَ َٝ  ِ ِم َّللاَّ َْ ٌِ  ْٖ ِٓ ذُٞج  ٍَ ْٖ ج َٝ ُِٞج  ًُ   

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ     اسم زمان ׄ  

 {. ـــ)جٍُٔقٔس( ذ ٝضٞجٚٞج ذحُٛرٍ ٝضٞجٚٞج} -ٖ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

ُْر٤َْصَ  -ٗ َِْ٘ح ج ئِْي َؾَؼ َٝ ػَحذَس )هحٍ ضؼح٠ُ : "  ًَٓ)  " ِِ  َُِِّ٘ح

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ     اسم زمان ׄ  

٘- ٝ ٢ٌِ ُٓ ُٗ َٝ ٬َض٢ِ  َٚ  َّٕ َْ ئِ كْ )} هُ حض٢ِ َٓ َٔ َٓ َٝ َٖ { ( ٤َح١َ  ٤ ِٔ َُْؼحَُ خِّ ج ٌَ  ِ  ِلَّ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

َ٘ص ك٤َِ٘حهُٞٚ ضؼح٠ُ : }  -ٙ ًُ حُُِف هَْى  َٚ ًّٞ  ) هَحُُٞج ٣َح  ُؾ ٍْ ج( َٓ ًَ ََٰٛ  ََ  {ج هَْر

 اسم مفعول ׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

٤ًحهُٞٚ ضؼح٠ُ : } -7 ْٓ ُ٘ص َٗ ًُ َٝ ج  ًَ ََٰٛ  ََ صُّ هَْر ِٓ ٤ًّح )هَحَُْص ٣َح ٤َُْط٢َِ٘  ِٓ ٘ َّٓ ) } 

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

 { َّللا ٖٓ ٓٞغوح(  ضإضٕٞ) قط٠} -8

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ       اسم زمان ׄ  

ِٚ  )ٓطىٍ ػ٠ِ ػوَ جٍُؾَ ذوِس٣ -9 وَحُِ  .، ٝػ٠ِ كِٟٚ ذٌػٍز جقطٔحُٚ(َٓ

 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                اسم مكانׄ        اسم زمان ׄ  

ــــــــــــــــــــح -ٓٔ كَ ٍَ ــــــــــــــــــــح٢ُ َػ ــــــــــــــــــــٞ ج٤ََُِّ ُٓ ــــــــــــــــــــح ضَْو َٔ َِّ ًُ 

  
ِّ كـــــــــــــ٢  َػـــــــــــــسَ جُـــــــــــــ٫٦ ْٝ ْ٘لَـــــــــــــ٠ )ٌَ َٔ ٌْ  (جُ ـــــــــــــٞ ُٜ  جُطَّ

 
 اسم مفعولׄ     مصدر مٌمًׄ                ناسم مكاׄ        اسم زمان ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2463ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 قىو جُؿِٔس جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٓٛىٌ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔح ٢ِ٣ : – ِ٘

 ِٔس جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٓٛىٌ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔح ٢ِ٣ :قىو جُؿ – -ٔٔ

 الجبال اعلً من المٌاه منحدر ׄ        الشتاء فصل فً المٌاه منحدر ׄ  

 تطلعت إلى منظر الما ء المنحدر من الجبل ׄ        شدٌدا منحدرا الماء انحدر ׄ  

 قىو جُؿِٔس جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٓٛىٌ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔح ٢ِ٣ : – -ٕٔ

 مرجع الشباب إلى النادي ׄ        مرجع الشباب لٌبل ׄ   

 قرأت فً مرجع مهم عن ؼزوة بدر ׄ     . إلى هللا مرجعكم فتحاسبوا على أعمالكم ׄ   

 قىو جُؿِٔس جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٓٛىٌ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔح ٢ِ٣ : –-ٖٔ

 هذه الؽرفة منام ا؟ألطفال ׄ       أقلِلْ طعامك َتْحَمْد منامك. ׄ  

 األولى والثانٌة ׄ     وقت اظهٌرة منام جٌد السترداد النشاط ׄ  

 قىو جُؿِٔس جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٓٛىٌ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔح ٢ِ٣ : – -ٗٔ

 ُمعتقل األحرار ُظلٌم لهم ، ׄ      قضى السارق سنتٌن فً المعتقل ׄ  

 الثانٌة والثالثة ׄ       أفرجت الشرطة عن المعتقل. ׄ  

 قىو جُؿِٔس جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٓٛىٌ ٢ٔ٤ٓ  ك٤ٔح ٢ِ٣ : –-٘ٔ

 مجتمع المؽادرٌن أمام المسجد ׄ        رمجتمع العلماء مثم ׄ  

 األولى والثالثة ׄ     مجتمع المؽادرٌن الساعة الخامسة مساءً  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2463ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

https://dardery.site/archives/2463
https://dardery.site/archives/2463
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 ػ٠ِ آنٍٙ قٍكحٕ ٛٔح ٣حء ٓٗىوز ض٤ِٜح ضحء ضأ٤ٗع ُِى٫ُس ذًٜٙ جُٛلس جُٛ٘حػ٤س ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جُٔٛىٌ . جْْ ٣َى

 ٌُصاغ المصدر الصناعً من الجامد ومن المشتق .  -

ٌَّة  ٌَّة " و " الَمَدن ٌَّة " و " الَهَمِج ٌَّة " و " الَوطن ٌَّة " و" الَحَجر ٌَّة "  و " اإلِْنسانِ  "  أمثلة  :  " الُحرِّ

قد ٌتشابه المصدر الصناعً واالسم المنسوب  فً طرٌقة الصٌاؼة ، ونفرق بٌن المصدر الصناعً واالسم المنسوب  -الحظ 

 بسٌاق الجملة، فمثبل إذا قلنا : 

 المذاهب الرأسمالٌة دخٌلة علٌنا . -ٕالرأسمالٌة مذهب ؼربً     -ٔ

ً المثال الثانً كلمة منسوبة ، و لعلك الحظت وقوعها صفة فً فكلمة الرأسمالٌة فً المثال األول مصدر صناعً ، وف  

 حال كونها اسما منسوبا . فاالسم إذا كان صفة فهو اسم منسوب . و إذا كان ؼٌر ذلك فهو مصدر صناعً ؼالبا 

مصدرا   نه تضحٌة ( و كثٌر من الطبلب ٌستخرجو –توعٌة  –تنمٌة  –: وزن تفعلة ٌعتبر مصدرا رباعٌا مثل ) تربٌة  الحظ -

 صناعٌا  و ٌقعون فى الخطؤ .
 اخ على الهصدر الصناعٍدـــدرًـــت

 ضه٤ٍ جُٛٞجخ  ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس: – ِٔ

 ـ)جُٜٔؿ٤س ( ٫ ض٤ِن ذاٗٓحٕ جُوٍٕ جُكحوٟ ٝجُؼ٣ٍٖٗ .  -ٔ

 اسم منسوب ׄ    مكان اسم ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ٖ ج٤ُٔىج٤ُحش ج٧ُؼحخ) جُلٍو٣َّس ( ضكون جٌُػ٤ٍ ٓ -ٕ

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 جُكًٍس) ج٧وذ٤س( ٣ٓٞوٛح جُطهر١ ك٠ ج٥ٝٗس ج٧ن٤ٍز  -ٖ

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ٝٞؼص جُؼى٣ى ٖٓ جُ٘ظ٣ٍحش ٖٓ أؾَ )ض٤ٔ٘س (ٖه٤ٛس جُطلَ.  -ٗ

 اسم منسوب ׄ   ر صرٌحمصد ׄ     اسم مرة ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ٗلًش ٍٓٛ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔٗح٣ٌغ )جُٜ٘ى٤ْس( جٌُرٍٟ .  -٘

 صناعً مصدر ׄ    اسم منسوب ׄ     اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ  

 ) ج٤ُٗٞػ٤س( ٗظحّ غرص كِٗٚ  -ٙ

 اسم منسوب ׄ   مصدر صرٌح ׄ     اسم هٌبة ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ٤ٍٖٓ ضٓؼ٠ )ج٩ٗٓح٤ٗس ( ٗكٞ ضط٣ٍٞ آ٤ُحش جُطؼحَٓ ٓغ جُٔؿ -7

 اسم منسوب ׄ   مصدر صرٌح ׄ     اسم مرة ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ذـــــــــــــــــــــــــــحخ جُكٔـــــــــــــــــــــــــــٍجء( ُِك٣ٍـــــــــــــــــــــــــــس) ٝ -8

  

ــــــــــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــــــــــى ذٌ ــــــــــــــــــــــــىم ٟٓــــــــــــــــــــــــٍؾس ٣ ٣ 

 

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 )ج٤٘٠ُٞس ( جُٛحوهس ضؿىٛح ك٢ هِٞخ ٓكر٢ ج٠ُٖٞ  -9

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 جْططحػص جُىػٞز )جُٔكٔى٣س ( إٔ ض٘طٍٛ ػ٠ِ هٟٞ جٍُٗى  -ٓٔ

 اسم منسوب ׄ    اسم هٌبة ׄ    صرٌح مصدر ׄ    مصدر صناعً ׄ  

 ( https://dardery.siteُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٌَٝٝج ٓٞهغ أقٔى وٌو١ٍ٣ ُِطى٣ٌرحش ج٩ٌُط٤ٍٗٝس    ) 

 

 

https://dardery.site/
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 الذرم األول نراحعح شانلح على ننهد

 ضه٤ٍ جُٛٞجخ  ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس  ك٤ٔح ٢ِ٣: –ِ 

 :  جُؿِٔس ضٌٕٞ ؾحَّ ٠ٍٖ ذحْْ جٍُذ١ ػ٘ى:  ْحُٔح ٣ؼ٤ٕ - جُلط٘س ٣ه٠ٗ - ٔ

 سالما ٌعٌش الفتنة ٌخش من ׄ       سالما ٌعش الفتنة ٌخش إن ׄ  

 سالما ٌعش الفتنة ٌخشى من ׄ       سالما ٌعش الفتنة ٌخش من ׄ  

 " :  ضؿىجٗٚ"  جُلؼَ ضٛك٤ف"  غٍٔز ضؿىجٗٚ ذحٌُلحـ ضطٔكح ٠ٓط"  - ٕ

 تجده ׄ     تجداه ׄ      تجدوها ׄ     تجدنه ׄ  

 ٫ذى ٖٓ ضلح٠ٗ جُ٘حِ ٝئن٬ْٜٚ ك٢ جُؼَٔ ٖٓ أؾَ ج٫ٌضوحء ذح٠ُٖٞ . )جُٔٛىٌ جُٓٔحػ٠ ٛ٘ح(  -ٖ

 العمل . ׄ     االرتقاء . ׄ      إخبلصهم ׄ      تفانى . ׄ  

 ٓ٘حْرس ٠ٍٖ ذأوجز جُؿِٔط٤ٖ ذ٤رٖ جٌذ١(  جُؼ٤ٕ ُٚ ٣ٛلٞ ْٞف ـ جُىٗح٣ح ػٖ ج٩ٗٓحٕ ٣ٓٔٞ)   -ٗ

 العٌش له ٌصفو فسوؾ الدناٌا عن اإلنسان ٌسمو متى ׄ    العٌش له ٌصفو سوؾ الدناٌا عن اإلنسان ٌسم متى ׄ  

 عٌشال له ٌصؾ فسوؾ الدناٌا عن اإلنسان ٌسم متى ׄ    العٌش له ٌصفو فسوؾ الدناٌا عن اإلنسان ٌسم متى ׄ  

  ضَٟ ئػٍجخ.  ضَٟ ٫ قط٠ جُٜىٟ ٣ٍ٠ن ػٖ ٫ضكى -٘

 . مجزوم ׄ     . الفتح على مبنى ׄ    . منصوب ׄ     . مرفوع ׄ  

ْٖ  هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٙ ِٓ  ِٖ َٔ ْق ٍَّ ِِْن جُ ٟ ك٢ِ َن ٍَ ح ضَ َٓ شٍ  ) }  ُٝ  ...ٗٞع جُٔٛىٌ جُٔٞٞٞع ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ{  (ضَلَح

 سً  سداׄ     خماسً ׄ            رباعً ׄ     ثبلثً   ׄ  

 " :  ٠ٍٞ٣"  جُلؼَ ٗٛد ػ٬ٓس"  َّللا ػ٘ح ك٠ٍٞ٤ ٤ٍٔٞٗح ٢ٍٞٗ ٤ُط٘ح"  - 7

 المقدرة الضمة ׄ    المقدرة الفتحة ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ     الضمة ׄ  

 :  أكحو ( قط٠ ) " . جُكٍف ضٍجقٔٞج قط٠ ضإٓ٘ٞج ُٖ"  - 8

 التفصٌل ׄ     التعلٌل ׄ      الؽاٌة ׄ     االستدراك ׄ  

 :  جُؿِٔس ك٢ جُٞجٝ"  ضهحُلٚ ٝ ذ٢ٗء ضأٍٓ ٫"  - 9

 واو القسم ׄ     المعٌة واو ׄ     استبناؾ حرؾ ׄ     عطؾ حرؾ ׄ  

ج هحٍ ضؼح٠ُ : " -ٓٔ ًٍ ْل ًُ ج ٝ َ ًٌ ج ٍَ ِٞ ِؿًىج  ْٓ َٓ ًُٝج  َٖ جضََّه ٣ ًِ جَُّ ٣ٍِوًح ) َٝ  َٝ َٖ  (  ضَْل ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ َٖ ج  " ذ٤َْ

 َٕٝ جُٔٛىٌ جُٔٞٞٞع ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ

   تفعٌلׄ     تفاعل ׄ          تفعال ׄ     تفّعل    ׄ  

 " :  ضطٞجٕ"  جُلؼَ:  جُؼِْ ٠ِد ك٢ ضطٞجٕ ٫ - ٔٔ

 بالنون التوكٌد ممتنع ׄ      بالنون التوكٌد جابز ׄ      بالنون التوكٌد واجب ׄ  

  " : ضلْٜ"  جُلؼَ:    ؾ٤ىج جُىٌِ ضلْٜ َٛ - ٕٔ

 بالنون ٌدالتوك ممتنع ׄ      بالنون التوكٌد جابز ׄ      بالنون التوكٌد واجب ׄ  

ٖٔ-  ٌَ ـــــــــــــــح )َّللاُ كـــــــــــــــ٢ جُّى٤ٗـــــــــــــــح  . ئٕ هـــــــــــــــّى هَ٘ ٍُّ  (ضل

  
ـــــــــــــىِ   ِْ ْٕ ض٬ُه٤٘ــــــــــــــ٢  كـــــــــــــ٢ ؾّ٘ـــــــــــــِس جُه  أٌؾــــــــــــــٞ أ

 
 جُلؼَ ج١ًُ ٤ٚؾ ٓ٘ٚ جُٔٛىٌ جُٔٞٞٞع ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ:

 فّرق ׄ      تفّرق   ׄ    فارق  ׄ      فرق    ׄ  

 جُٓحذوس: جُؿِٔس ك٠ جُلؼَ ض٤ًٞى (  قٌْ ػِٔٚ ٓ٘ح ًَ )٤ُطوٖ -ٗٔ

 ممتنع ׄ       واجب ׄ        زجاب ׄ  

 :  ضِٜٖٔ جُلؼَ"  ضِٜٖٔ ٫"  - ٘ٔ

 رفع محل فً مبنً ׄ    جزم محل فً مبنً ׄ     منصوب ׄ     مجزوم ׄ  

 ) . ُ٪ٗٓحٕ ِٓٛكس ك٢ ػَٔ ػٖ ٠ٜ٘٤ُ ــــ ٝضؼح٠ُ ْركحٗٚ ــــ َّللا ًحٕ )ٓح  -ٙٔ

 : " ٠ٜ٘٣"  ُِلؼَ ج٩ػٍجذ٤س جُؼ٬ٓس ٢ِ٣ ٓٔح ٤ُٓ      

 النون حذؾ ׄ    المقدرة الفتحة ׄ    المقدرة الكسرة ׄ    قدرةالم الضمة ׄ  
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 : ٓٛىٌ ض٤ٔ٘س": ٓٞجٌوٛح ض٤ٔ٘س ئ٠ُ جُىُٝس ضٓؼ٠" -7ٔ

 صناعً ׄ      مٌمً ׄ     قٌاسً ׄ     سماعً ׄ  

 " :  ضٗـَ"  جُلؼَ"  كٌٍى ضٗـَ ٝ ضًجًٍ ٫"  - 8ٔ

 منصوب ׄ     مجزوم ׄ     مرفوع ׄ      مبنً ׄ  

  " :  ٣ؼِٞ"  جُلؼَ ٗٛد ػ٬ٓس"  ٖأٗٚ ٤ؼِٞك ٠ٌُْٞ٘ ٓه٤ِٖٛ ًٞٗٞج"  - 9ٔ

 النون حذؾ ׄ      الواو ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ    المقدرة الفتحة ׄ  

 " :  ٫"  ....ٗٞع"  جُرٍم ٌأ٣ص ئٕ ضؼؿد ٫"  - ٕٓ

 زابدة ׄ      ناهٌة ׄ     عاطفة ׄ      نافٌة ׄ  

 

 جُٔٛىٌ جٍُذحػ٠ ٛ٘ح( ػٍهِس ج٫ْطػٔحٌ ضإو١ ئ٠ُ جُطهِق ٝج٫ذطؼحو ػٖ جْطٍٔجٌ جُطوىّ.)  -ٕٔ

 عرقلة . ׄ     التقدم . ׄ     التخلؾ . ׄ     االستثمار . ׄ  

  ٗوٍٞ: ٣ٍٚف ئ٢ُ جُٔإٍٝ جُٔٛىٌ قُٞ٘ح ئيج( . ٬٠ذْٜ ٗلِٞ ك٢ ج٧ن٬ه٤س جُو٤ْ ذـٍِ جُط٬خ ٓؼِٔٞ ٣ٜطْ إٔ ٣ؿد) -ٕٕ

 . الطبلب معلمً اهتمام ٌجب ׄ       . الطبلب معلمو ٌهتموا أن ٌجب ׄ  

 الطبلب معلمون اهتمام ٌجب ׄ        . الطبلب معلمو ماهتما ٌجب ׄ  

 ئِيج ُـــــــــــــــــــْ ضٓـــــــــــــــــــططْغ ُِـــــــــــــــــــٍَِء َوْكؼـــــــــــــــــــحً  -ٖٕ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــحذح  ـــــــــــــــــــــــــــــِس ٝجقطٓ  كٛـــــــــــــــــــــــــــــرٍجً ٣ٍَُِ

 

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٓٛحوٌ ْٔحػ٤س ٓح ػىج:

   احتسابׄ      صبراׄ               دفعاׄ       الرزء ׄ  

 :  ُٟٔحٌػ٤ٖ جُؿٞجخ ٝ ٠ٍٗجُ كؼ٢ِ ٗكٍٞ ػ٘ىٓح"  جٍُجذك٤ٖ ٖٓ ًحٕ جُه٤ٍ ئ٠ُ وػح ٖٓ"  - ٕٗ

 الرابحٌن من ٌكن الخٌر إلى ٌدعو من ׄ       الرابحٌن من ٌكون الخٌر إلى ٌدع من ׄ  

 الرابحٌن من ٌكون الخٌر إلى ٌدعو من ׄ       الرابحٌن من ٌكن الخٌر إلى ٌدع من ׄ  

 :  ذـ ٓؿُّٝ"  ضٛؾ"  .....جُلؼَ ( ضلْٜ ٓؼِٔي ئ٠ُ ضٛؾ )أ٣حٕ – ٕ٘

 الضمة ׄ     العلة حرؾ حذؾ ׄ     النون حذؾ ׄ     السكون ׄ  

 حٓـــــــــــــــــــــــحَـ ٚـــــــــــــــــــــــى٣وي ئٕ أٌجو ُٓجقـــــــــــــــــــــــ -ٕٙ

  

 ( ؾٔحقــــــــــــــــح )كــــــــــــــــايج أذــــــــــــــــحٙ كــــــــــــــــ٬ ضــــــــــــــــُوٙ 

 

 ٗٞع جُٔٛىٌ جُٔٞٞٞع ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ

 سداسً  ׄ     خماسً ׄ            رباعً ׄ     ثبلثً   ׄ  

 ( ضإو١)  جُلؼَ(  ذاضوحٕ ػِٔي ضإو١ إٔ ٣ؿد ، ػح٬ًٓ  ٣ح)  -7ٕ

 المقدرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ       النون بحذؾ منصوب مضارع ׄ  

 الظاهرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ        بالسكون مجزوم مضارع ׄ  

 ٓ٘حْرس ٠ٍٖ ذأوجز جُؿِٔط٤ٖ ذ٤رٖ جٌذ١(  ٓأٝجْٛ جُؿ٘س ـ ذحُٛىم ٣طٛلٕٞ)   -8ٕ

 مؤواهم الجنةبالصدق  ٌتصفوا من ׄ       مؤواهم الجنةبالصدق  ٌتصفون من ׄ  

 مؤواهم فالجنةبالصدق  ٌتصفوا من ׄ       مؤواهم فالجنةدق بالص ٌتصفون من ׄ  

ـــــــــــــــــــــٜح -9ٕ ُٓ  ئٕ ج٧كـــــــــــــــــــــحػ٢ ٝئٕ ٫ٗـــــــــــــــــــــْص ٬ٓٓ

  

ــــــــــــى  ــــــــــــِد     )ػ٘ ــــــــــــ٢ أ٤ٗحذٜــــــــــــح  جُؼطــــــــــــُد  ( جُطوِ  ك

 

 َٕٝ جُٔٛىٌ جُٔٞٞٞع ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ

   تفعٌلׄ      تفاعل ׄ        تفعال ׄ      تفّعل    ׄ  

 :  ٟٓحٌع كؼِٜح كؼ٤ِس ُؿِٔس ٠ٍٗجُ ؾٞجخ ضك٣َٞ ػ٘ى:  جُلحتُ كٜٞ ٣هِٙ ٖٓ - ٖٓ

 فسٌفز ٌخلص من ׄ   ٌفز ٌخلص من ׄ   ٌفوز سوؾ ٌخلص من ׄ     ٌفوز ٌخلص من ׄ  
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ٍْ ٓ٘حهٗـــــــــــــــسَ   -ٖٔ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــٚ (جُكٓـــــــــــــــحخِ  ) ٝجيً  كاٗ

  

 ٫ ذُـــــــــــــــىَّ ٣ُكٛـــــــــــــــ٢ ٓـــــــــــــــح ؾ٤٘ـــــــــــــــَص ٣ٌَٝطُـــــــــــــــدُ  

 

 جُلؼَ ج١ًُ ٤ٚؾ ٓ٘ٚ جُٔٛىٌ جُٔٞٞٞع ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ:

 سباحت ׄ     حاسب   ׄ     أحسب  ׄ      حسب    ׄ  

 : جُطِد ؾٞجخ ك٢ ٓؿُّٝ ذٟٔحٌع جُلٍجؽ ج٨ٓ...  أٛىجكٌْ..............  ذحٛطٔحّ جْطٔؼٞج جُط٬خ أ٣ٜح -ٕٖ

 فتحققوا ׄ     تحققن ׄ     تحققون ׄ      تحققوا ׄ  

َّٖ  ضحل ) -ٖٖ َُّ  ٤ُوٞٓ  : جُؿِٔس ك٢ ن١ ضكطٚ ٓح )ج٢٘٠ُٞ ذٞجؾرٚ ٝجقى ً

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب مضارع ׄ     .النون ثبوت رفعه وعبلمة مرفوع مضارع ׄ  

 .السكون جزمه وعبلمة مجزوم مضارع ׄ       .الفتح على مبنً مضارع ׄ  

 : ضٛرف ك٢ جُؼرحٌز جُهطأ ض٣ٞٛد ػ٘ى )٣ٓؼىٝج كٓٞف جُؼىٍ ضكو٤ن ئ٠ُ جُرٍٗ ٣ٓؼ٠ أ٣حٕ) -ٖٗ

 .ٌسعدوا سوؾ – ٌسع ׄ       .ٌسعدون فسوؾ – ٌسعى ׄ  

 .ٌسعدون فسوؾ – ٌسع ׄ       .ٌسعدوا فسوؾ – ٌسع ׄ  

 : ٟٓحٌع كؼَ ن١ ضكطٚ ٓح (...كط٘ىّ وٌْٝي ضَٜٔ ٫) -ٖ٘

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب ׄ      .السكون جزمه وعبلمة مجزوم ׄ  

 .السكون على مبنً ׄ       .الضمة رفعه وعبلمة مرفوع ׄ  

ْٕ (جُؿحَٓس ج٠ٍُٗ ذأوجز جُؿِٔط٤ٖ ذ٤ٖ ٍٗذ١ ػ٘ىٓح)جُه٤ٍ ٣أض٤ي – جٍُٗ ػٖ )ض٘أٟ -ٖٙ  :)ئ

 : جُؿِٔس ضٛرف

 .الخٌر ٌؤتٌك الشر عن تنؤ إنْ  ׄ      .الخٌر ٌؤتٌك الشر عن تنؤى إنْ  ׄ  

 .الخٌر فٌؤتٌك الشر عن تنؤ إنْ  ׄ       .الخٌر ٌؤتك الشر عن تنؤ إنْ  ׄ  

 : جُٛٞجخ...........  جُ٘حِ غوس كطٌٓرى٤ٖ ذحُك٤حء ضطك٤ِٖ ٤ُطي -7ٖ

 . الناس ثقة فتكسبىٌن بالحٌاء تتحلً لٌتك ׄ     . الناس ثقة فتكسبى بالحٌاء تتحلً لٌتك ׄ  

 . الناس ثقة فتكسبىٌن بالحٌاء تتحلٌن لٌتك ׄ     . الناس ثقة فتكسبى بالحٌاء تتحلٌن لٌتك ׄ  

 :جٗطِن جٍُؾَ ٓ٘طِن جُٗؿؼحٕ : ٓ٘طِن "  -8ٖ

 اسم زمان ׄ     مٌمًمصدر  ׄ     اسم مكان ׄ     اسم مفعول ׄ  

 ذحُٕ٘ٞ أهٍٞ" " جُلؼَ ٤ًٞىض (....قٌْ جُكن أهٍٞ ُٓٞف )َّٝللا -9ٖ

 ممتنع ׄ       واجب ׄ                جابز ׄ  

 :  ٫ّ ٛ٘ح ج٬ُّ"  جُه٤ٍ ػ٢ِ ٓ٘ح ًَ ٤ُكٍ٘"  - ٓٗ

 األمر ׄ      القسم ׄ     التعلٌل ׄ     الجحود ׄ  

 ." :  ضَ٘"  جُلؼَ ؾُّ ػ٬ٓس ...." آٓحُي ضَ٘ جُؼَٔ ك٢ ضوٍٛ ٫"  - ٔٗ

 العلة حرؾ حذؾ ׄ    النون حذؾ ׄ     الظاهرة الفتحة ׄ     السكون ׄ  

 :"  ٣هًُٞج"  جُلؼَ ؾُّ .......ػ٬ٓس"  جٌُٔ٘ٞذس ج٧ٍْز ٣هًُٞج ُْ جُؿ٤ٍجٕ"  - ٕٗ

 العلة حرؾ حذؾ ׄ    النون حذؾ ׄ     الظاهرة الفتحة ׄ     السكون ׄ  

 :ٛ٘ح(  ٢ج٠ُٖٞ .)جُٔٛىٌ جُهٔحْجْطوٍجٌ جُ٘حِ ٝئن٬ْٜٚ ك٢ جُؼَٔ ٖٓ أؾَ  ٫٢ذى ٖٓ ضلحٗ  -ٖٗ

 استقرار. ׄ     العمل .ׄ       وإخبلصهم. ׄ     ًفانت ׄ  

 :  ن١ ج٧هٞجِ ذ٤ٖ ُٔح ج٣ٍُٛف جُٔٛىٌ ٛحش:  جُو٤حوز" أض٠ُٞ إٔ" أقد  -ٗٗ

 مواالة ׄ     استٌبلء ׄ       والٌة ׄ      تولًِّ ׄ  

ٞج:"  ضؼح٠ُ هحٍ -٘ٗ ُٔ ح جْػَِ َٔ َُْك٤َحزُ  أََّٗ ٤َْٗح ج ٌٞ  َُِؼدٌ  جُىُّ ْٜ َُ ٣ََِ٘سٌ  َٝ َٝ  ٌٍ ضَلَحُن َٝ  ْْ ٌُ  :  ج٣ٌٍُٔس ج٣٥س ك٢ جُهٔح٢ْ جُٔٛىٌ َٕٝ" ذ٤ََْ٘

 تفاعل ׄ     انفعال ׄ      افتعال ׄ      تفعل ׄ  

 " :  أهٍٞ"  جُلؼَ"  جًٌُخ ٧هٍٞ  ً٘ص ٓح"  - ٙٗ

 منصوب ׄ      مبنً ׄ      مجزوم ׄ     مرفوع ׄ  
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 : ٫ّ"  أٍْم"  جُلؼَ ك٢ ج٬ُّ"  ٧ٍْم ً٘ص ٓح َّللا ٝ"  - 7ٗ

 القسم ׄ     الجحود ׄ      لالتعلٌ ׄ      األمر ׄ  

 :  ٓٞػى" ....ًِٔس "(ػ٤ِٚ و٣ٖ ٓٞػىجُكٍ) -8ٗ

 زمان اسم ׄ     مٌمً مصدر ׄ      مكان اسم ׄ     مفعول اسم ׄ  

 جُٔٛىٌ جُٛ٘حػ٢ ٛ٘ح:  جُكحُس جُٛك٤س ٜٓٔس ُِر٣ٍٗس ك٢ ض٤ٔ٘س جُٔٞجٌو جُر٤ث٤س -9ٗ

 البٌبٌة ׄ     تنمٌة  ׄ     البشرٌة  ׄ      الصحٌة ׄ   

 .  جُٓرر٤س ذلحء ٓ٘ٛٞخ ٟٓحٌع ذٜح ُط٠ج جُؿِٔس -ٓ٘

 . حقه توفٌه فلن الوطن حق ترع مهما ׄ            . فٌنجح الطالب ٌذاكر ׄ  

 . فتخاؾ البنت تذنب لم ׄ        . فستحققه التفوق ترد إن ׄ  

 :  جُو٤ح٢ْ جُٔٛىٌ ٤ُٓ"  جُكٓحخ ٣ّٞ ٓٞٞٞػٜح ًٝحٕ ٝجُٞٞٞـ ذحُُٜٓٞس ٝجٓطحَش ؾ٤ىز جُؿِٔس ٤ٚحؿس" -ٔ٘

 صٌاؼة ׄ     الحساب ׄ     الوضوح ׄ      السهولة ׄ  

 " :  ضؿىٝٙ ن٤ٍج جػِٔٞج"  ك٢ ضؿىٝٙ"  جُلؼَ ئػٍجخ ػ٬ٓس - ٕ٘

 العلة حرؾ حذؾ ׄ    النون حذؾ ׄ     السكون ׄ     المقدرة الفتحة ׄ  

 :ًِٔس "ئؿحغس" ٓٛىٌ ُلؼَ

 سداسً ׄ    خماسً ׄ                       رباعً ׄ      ثبلثً ׄ  

 :ٓح قٌْ ض٤ًٞىٙ ذحُٕ٘ٞ " جػ١ " جُلؼَ(...ن قوٚ جػ١ ًَ يٟ ق) -ٖ٘

 جابز ׄ       واجب ׄ       ممتنع ׄ  

 ( ضإوٟ)  جُلؼَ(  ذاضوحٕ ػِٔي ضإوٟ إٔ ٣٘رـ٠ ، ٛ٘ى ٣ح)  -ٗ٘ 

 المقدرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ      النون بحذؾ منصوب مضارع ׄ  

 الظاهرة بالفتحة منصوب مضارع ׄ       بالسكون مجزوم مضارع ׄ  

 ٣ٍضو٢ ذح٠ُٖٞ: ٓح ذ٤ٖ ج٧ٌهٞجِ :  "كؼ٬"٤٘٠ُٞس" جُٛحوهس ٤ُٓص ٬ًٓح ذَ "ج -٘٘ 

  مصدران صناعٌان ׄ        مصدران سماعٌان ׄ  

 سماعًاألول صناعً والثانً  ׄ        صناعًاألول سماعً و الثانً  ׄ  

 :  ضٛرف ٠ٍٖ ٧ِْٞخ جُؿِٔس ضك٣َٞ ػ٘ى"  ض٘ىٕٓٞ ػٌِْٔ ك٢ ضوٍٛٝج ٫"  - ٙ٘

 تندموا عملكم فً تقصروا ال متى ׄ       تندموا عملكم ًف تقصروا إن ׄ  

 تندمون عملكم فً تقصروا إال ׄ       تندموا عملكم فً تقصروا إال ׄ  

َ ًٛٙ ٖٓ ؾِٔس أ١ ك٢   -7٘ َٔ     ( ٝهق جُلؼَ ) ٖٓ ج٢ٔ٤ُٔ جُٔٛىٌ ٌٝو جُُؿ

ؾ ׄ        للسٌارات واسعا موقفا الدولة أنشؤت ׄ       العمل عن موقوؾ الموظَّ

 شدته فً أخٌه مع األخ موقؾ حبذا ׄ        العمل موقؾ المساء ׄ      

 : ٛٞ جُطؼ٤َِ ذ٬ّ جُٔطَٛ جُٟٔحٌع -8٘

  . العصٌان راٌة لنرفع كنا ما ׄ        . الوطن شؤن لنرفعن ׄ  

 . الوطن شؤن المخلصون لٌرفعن وهللا ׄ       . الوطن شؤن لنرفع بإخبلص نعمل ׄ  

 :.......  ضٌٕٞ ُِؿٔغ جُؿِٔس ؾؼِص ئيج""  ٛىكي كطكون جٚرٍ -9٘

  . أهدافكم فتحققون اصبروا ׄ       . أهدافكم فتحققوا اصبرون ׄ  

 . أهدافكم فتحققوا اصبروا ׄ       . أهدافكم فتحققون اصبرون ׄ  

ـــــــــٞوجو -ٓٙ ـــــــــٖ ٚـــــــــلٞ جُ ـــــــــْ ٣ٌ ـــــــــيِ  ئيج ُ  ٠ر٤ؼـــــــــسٌ  ٓ٘

  
 كـــــــــــــــ٬ ن٤ــــــــــــــــٍ كــــــــــــــــ٢ ٍٝو ٣ؿــــــــــــــــ٢ء ضٌِلـــــــــــــــح 

 
 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٓٛحوٌ ْٔحػ٤س ٓح ػىج:

 تكلفاׄ                                          ود  ׄ    الوداد ׄ        صفو  ׄ  
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ٍُ  َّللا ٝ"  - ٔٙ  :  ذحُٕ٘ٞ"  أيجًٍ"  ض٤ًٞى .......قٌْ"  ج٥ٕ و٢ٌْٝ ٧يجً

 ممتنع ׄ        جابز ׄ        واجب ׄ  

 :  ذحُٕ٘ٞ"  ٣ورَ"  ض٤ًٞى قٌْ"  ذكد جُوٍجءز ػ٠ِ جُط٬خ ٣ورَ"  - ٕٙ

 ممتنع ׄ        ابزج ׄ        واجب ׄ  

ٖٙ-  ٍَّ ـــــــــ ُٓ ْم  ًُ ـــــــــ َ٣ ْْ ـــــــــ َُ ْٖ ـــــــــ َٓ َٝ (   ِْ ـــــــــطََّؼُِّ  ْـــــــــحػسً  ( جُ

  

  ٍَّ َع ُي ٍَّ ــــــــــــــــ َِ   ) ضََؿ ــــــــــــــــ ْٜ َُْؿ ِٚ  ( ج ــــــــــــــــ ــــــــــــــــٍٞ َق٤َحضِ ُ٠ 

 

 جُلؼ٬ٕ جُٔٞٞٞػحٕ ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ:

   قٌاسٌان ׄ    األول قٌاسً والثانً سماعً   ׄ     األول سماعً والثانً قٌاسً  ׄ   سماعٌان    ׄ  

 " :  ٣طؼحٍ"  جُلؼَ ؾُّ ػ٬ٓس"  ذو٤ٔطٚ ٣طؼحٍ ٌُِلحـ ٣ٓغ د٠حُ أ١"  - ٗٙ

 العلة حرؾ حذؾ ׄ    النون حذؾ ׄ     الظاهرة الفتحة ׄ     السكون ׄ  

 " :  ض٘ىّ"  جُلؼَ"  ض٘ىّ جُكٍؼ ك٢ ٗلٓي ضٟغ ٫"  - ٘ٙ

 الجزم جابز ׄ      الرفع واجب ׄ     الجزم واجب ׄ      مبنً ׄ  

ُٓٗطحهـــــــــــــــــحً كأػ -ٙٙ ـــــــــــــــــِي  َْ ــــــــــــــــُص ٌأ  ط٤٘ـــــــــــــــــ٢هَرِّ

  

  ٍِ ــــــــــــ ْر ّٛ ٣٘ــــــــــــ٢ ( ئ٣ٔحٗــــــــــــحً     ) ٣ـــــــــــح هِؼــــــــــــس  جُ ّٞ  ٣ُوَ

 

 َٕٝ جُٔٛىٌ جُٔٞٞٞع ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ

 فعالة ׄ      إفعال   ׄ      فعال ׄ     فعبلل ׄ   

 : ُطٍٗذٞٙ جُلؼَ"""""""  ُطٍٗذٞٙ جٌُثِٞ ك٠ ٣٫ًجخ جُؼ7ِْٙ

 . النون حذؾ جزمه مةوعبل مجزوم مضارع فعل ׄ    . النون حذؾ نصبة وعبلمة منصوب مضارع فعل ׄ  

 . المقدرة الفتحة نصبة وعبلمة منصوب مضارع فعل ׄ   . العلة حرؾ حذؾ جزمه وعبلمة مجزوم مضارع فعل ׄ  

 :  ٛٔح ك٢ جُؼرحٌز ػ٢ِ جُطٍض٤د  ٤ٖ جٍُذحػ٤ ٣ٖجُٔٛىٌ َٝٗح)جُطٟك٤س ٖٓ أؾَ ج٠ُٖٞ ك٤ٜح ئٌٗحٌ جًُجش( .  -8ٙ

 مفاعلة _ إفعال . ׄ    عال _ تفعلة .إف ׄ    تفعلة _ إفعال ׄ    تفعٌل _ إفعال . ׄ  

 ":٣هط١ " قٌْ ض٤ًٞى جُلؼَ...........٣هط١ جُ٘حؾف ُٞهطٚ  -9ٙ

 جابز ׄ        ممتنع ׄ       واجب ׄ  

 ٓ٘ـحق٢ ٓهطِـق كـ٢ ٓٓـؼحٙ ٣ه٤د كِٖ َّللا ػ٠ِ ٓؼطٔىٙ ًحٕ ٖٓ ؾِٔس:) ك٢ جُػ٬غ٢ ؿ٤ٍ جُلؼَ ٖٓ ج٢ٔ٤ُٔ جُٔٛىٌ ػ٤ٖ   -7ٓ

 (: جُك٤حز

 مناحً ׄ      مختلؾ ׄ         معتمده ׄ       مسعاه ׄ      

 :  ٣طؼِْ ....جُلؼَ"  جُٔؿطٜى ٤ُطؼِٖٔ َّللا ٝ"   -7ٔ

 مبنً ׄ     مجزوم ׄ     مرفوع ׄ      منصوب ׄ  

 :  جُؿِٔس ضٛرف ذحُٕ٘ٞ جُلؼَ ضأ٤ًى ػ٘ى:  جٍُٗ ك٢ ضٓغ ٫ أن٢ ٣ح  -7ٕ

 الشر فً تسعون ال أخً ٌا ׄ       الشر فً تسعن ال أخً ٌا ׄ  

 الشر فً تسعان ال أخً ٌا ׄ       الشر فً تسعٌن ال أخً ٌا ׄ  

 :) أ٫ ض٘ط٠ٜ ػٖ ئٛٔحُي   ( جُلؼَ جُٟٔحٌع ) ض٘ط٠ٜ ( -7ٖ 

 منصوب الفتحة الظاهرة ׄ      منصوب بالفتحة المقدرة ׄ     مرفوع بالضمة المقدرة ׄ    مجزوم بالسكون ׄ  

 :ُْ ٣ٌٖ جُوح٢ٞ ٤ُ٘طوْ ٖٓ ج٧ذ٣ٍحء . ج٬ُّ ك٠ ٤ُ٘طوْ  -7ٗ

 قسمالم ال ׄ     الم التوكٌد ׄ     الم التعلٌل ׄ      الجر الم ׄ  

 :  جُهطأ ض٣ٞٛد ذؼى"  ٣ٓطل٤ى ْٞف جُطىن٤ٖ ػٖ ٣وِغ ٖٓ"  - 7٘

 ٌستفد فسوؾ التدخٌن عن ٌقلع من ׄ      ٌستفد سوؾ التدخٌن عن ٌقلع من ׄ  

 سٌستفٌد التدخٌن عن ٌقلع من ׄ      ٌستفٌد فسوؾ التدخٌن عن ٌقلع من ׄ  

 " : ٣٘لن"  جُلؼَ .........." َّللا ْر٤َ ك٢ ُوحوٌج ٤ُ٘لن"  - 7ٙ

  بالنون التوكٌد ممتنع ׄ     بالنون التوكٌد جابز ׄ      بالنون التوكٌد واجب ׄ  
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 " :  ٣٘لوٖ"  جُلؼَ ......." َّللا ْر٤َ ك٢ جُوحوٌ ٤ُ٘لوٖ"  - 77

 رفع محل فً مبنً ׄ    جزم محل فً مبنً ׄ     منصوب ׄ     مجزوم ׄ  

 ( : ٗٞػٚ ٓٛىٌ جُط٤ٔ٘س. ) ١ٌٍٝٞ جُط٤ٔ٘س ٓطِد -78

 صرٌح ׄ     سداسى ׄ      ثبلثى ׄ      صناعى ׄ  

 :  جُهطأ ض٣ٞٛد ذؼى"  ٌٍْٖٝٛ ٖٓ ٣٘ؽ كوى ج٧ٍٖجٌ ػٖ ٣٘أ ٖٓ"   -79

 شرورهم من ٌنجو قد األشرار عن ٌنؤ من ׄ      شرورهم من ٌنج قد األشرار عن ٌنؤ من ׄ  

 شرورهم من ٌنجوا فقد األشرار عن ٌنؤ من ׄ      شرورهم من ٌنجو فقد األشرار عن ٌنؤ من ׄ  

 : جُؿِٔس ٠ٛ ج٥ض٤س جُؿَٔ ك٠ ٓٓطهٍؼ ٌُِٔس ج٠ٔ٤ُٔ جُٔٛىٌ -8ٓ

 . البترول مستخرج األرض ׄ       . األرض من مستخرج البترول ׄ  

 . حسناً  مستخرجاً  المعلومات الطبلب استخرج ׄ       . العبقرٌة مستخرج االمتحان ٌوم ׄ  

 :  ضِو٠ جُلؼَ"  جًٍُ كطِو٠ ج٧قٔن ضٛحقد ٫  -8ٔ

 المقدرة الضمة رفعه عبلمة و مرفوع ׄ      الظاهرة الفتحة نصبه عبلمة و منصوب ׄ  

 المقدرة الفتحة نصبه عبلمة و منصوب ׄ       السكون جزمه عبلمة و مجزوم ׄ  

 :  جُهطأ ض٣ٞٛد ذؼى ........." جُ٘حِ قد كطِن جُه٤ٍ ك٢ جْغ"   -8ٕ

 الناس حب تلق فسوؾ الخٌر فً اسع ׄ       الناس حب تلقوا الخٌر فً اسع ׄ  

 الناس حب فتلقون الخٌر فً اسع ׄ       الناس حب فتلقى الخٌر فً اسع ׄ  

     )أٛىٟ( جُلؼَ ٓٛىٌ ػ٤ِٜح ٣أض٢ ج٥ض٤س ج٧َٝجٕ أ١ُّ    -8ٖ

 ُمفاَعلة ׄ      إْفعال ׄ       تْفعلة ׄ       فُعلة ׄ      

 " :  أْحػى"  جُلؼَ ..........." جُٔكطحؼ ٧ْحػىٕ َّللا ٝ"   -8ٗ

 بالنون التوكٌد ممتنع ׄ     بالنون التوكٌد جابز ׄ       بالنون التوكٌد واجب ׄ  

 " : أٛطْ"  ........جُلؼَ"  ذحُطلَ أٛطْ ُٓٞف َّٝللا"  - 8٘

 بالنون التوكٌد ممتنع ׄ    بالنون التوكٌد جابز ׄ    بالنون التوكٌد واجب ׄ    جزم محل فً مبنً ׄ  

 جُطٍض٤د: ػ٠ِ جُُؿَٔ ًٛٙ ًِٔس )ٓٓطلحو( ك٢ ٗٞع ٓح   -8ٙ

  ًػ٤ٍج ٓ٘ٚ ٓٓطلحو جُهرٍجش ضرحوٍ -

  جُوٍجء ٓٓطلحو جٌُٔطرس  -

  ػظ٤ٔح وج ٓٓطلح جُوٍجءز ٖٓ جْطلىش  -

 مكان اسم ، مٌمً مصدر ، مفعول اسم ׄ       مفعول اسم ، مكان اسم ، مٌمً مصدر ׄ      

 مٌمً مصدر ، مفعول اسم ، مكان اسم ׄ       مٌمً مصدر ، مكان اسم ، مفعول اسم ׄ      

 " :  ض٘ؽٌ "  جُلؼَ ؾُّ ػ٬ٓس:  ض٘ؽُ  ج٧ٍٖجٌ ضٛحقد ٫  -87

 الضمة ׄ     العلة حرؾ حذؾ ׄ     السكون ׄ     النون حذؾ ׄ  

   ٌذحػ٢ ُلؼَ ٓٛىٌج ٣َُؼىُّ  ج٥ض٤س جُٔٛحوٌ أ١ُّ    -88

 نْصر ׄ       ُزْرقة ׄ      ُمعاَملة ׄ       ُرجوع ׄ      

 :  ٢ٛ ٢ِ٣ ك٤ٔح ٗك٣ٞح جُٛك٤كس ُؿِٔسج  -89

 الخٌر لكم فٌسعى الفضابل التزموا ׄ       الخٌر لكم فٌسع الفضابل التزموا ׄ  

 الخٌر لكم فٌسعى الفضابل التزمون ׄ      الخٌر لكم ٌسع فسوؾ الفضابل التزموا ׄ  

ٍَ  جُلؼَ ٓٛىٌ ٣ُٛحؽ ج٧َٝجٕ أ١  ػ٠ِ   -9ٓ ِٟ      َن

 فعال ׄ       فُعال ׄ       َفعبلن ׄ       فْعلة ׄ      

 " :  ضؿىٝٙ"  جُلؼَ ؾُّ ػ٬ٓس" :  ضؿىٝٙ ن٤ٍج أػِٔٞج"  -9ٔ

 الضمة ׄ     النون حذؾ ׄ     العلة حرؾ حذؾ ׄ     السكون ׄ  
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    ( )أهحّ جُلؼَ ٓٛىٌ ٓح   -9ٕ

 مقاومة ׄ      تقوٌم ׄ        قٌام ׄ      إقامة ׄ      

 :  ٢ٛ ٢ِ٣ ك٤ٔح ٗك٣ٞح جُٛك٤كس جُؿِٔس  -9ٖ

 ٌحبونه الناس ٌحب من ׄ        تنجون الفضابل لتزموات إن ׄ  

 هللا ٌخؾ الخٌر فً ٌرؼب من ׄ       البؽضاء فتلق الشر فً تسع ال ׄ  

ِٚ  ج٠ُٖٞ : " ٣ٍضو٢ ؾِٔس ًِٔس )ٍٓضو٠( ك٢ ئػٍجخ ٓح  -9ٗ     ػظ٤ٔح" ٍٓضو٠ ذر٤َِ٘

 صوبمن به مفعول ׄ     مرفوع مإخر مبتدأ ׄ       منصوب بدل ׄ    منصوب مطلق مفعول ׄ  

 :  أنحف جُلؼَ"  ٓ٘ي كأنحف قوي ك٢ أيٗرص ٓح"  -9٘

 مبنً ׄ     مجزوم ׄ     منصوب ׄ     مرفوع ׄ  

 :  ضٓطٍٔ جُلؼَ"  ػ٘ح ٌؿٔح ُطٓطٍٔ جُك٤حز ئٕ"  - 9ٙ

 مبنً ׄ     مجزوم ׄ     منصوب ׄ     مرفوع ׄ  

ََ  ُِلؼَ  -97    ٛٔح كٔح ، ٓٛىٌجٕ   هحضَ

 قتال ، قتل ׄ      تقاُتل ، َقْتل ׄ     لتقاتُ  ُمقاَتلة، ׄ     ُمقاَتلة قِتال، ׄ      

 :  جُٛك٤ف ج٠ٍُٗ ؾٞجخ كؼَ"  غٔحٌٛح.......  ٜٓ٘ح ضٓطلى هٍجءز أ١"  -98

 تجنون ׄ      تجن ׄ      تجنو ׄ     تجنً ׄ  

 جُلؼَ :) أٝٞف( ٓٛىٌ ك٤ٜح ٌٝو ج٥ض٤س جُؿَٔ أ١ُّ   -99

 علٌه صُعبت مسؤلة استٌضاحب الطالب قام ׄ      والوضوح الصراحة السامٌة النفوس أخبلق من ׄ      

 الُمراد َفْهم الناس على ٌُسهل الكبلم إٌضاح ׄ      االختبارات فً خاصة إجابتك توضٌح دابما حاِولْ  ׄ      

 :  ٢ٛ ٢ِ٣ ك٤ٔح ٗك٣ٞح جُٛك٤كس جُؿِٔس - ٓٓٔ

 الفوز لكم فٌسعى اتحدوا ׄ        الفوز لكم فٌسع اتحدوا ׄ  

 الفوز لكم فٌسعى تحدونا ׄ        الفوز لكم ٌسع فسوؾ اتحدوا ׄ  

 ٌذحػ٢ ُلؼَ ٓٛىٌ ك٤ٜح ٌٝو جُط٢ جُؿِٔس ػ٤ٖ  ٔٓٔ

 بالكرم الطابً حاتم اشتهر ׄ         واجب الضٌؾ إكرام ׄ      

مٌن من معلمً ׄ        رأسه فوق تاج اإلنسان كرامة ׄ       العلم عٌد فً الُمكرَّ

 " :  ضلِف"  جُلؼَ" :  كطلِف َّللا ضطو٢ ٤ُطي"  - ٕٓٔ

 مبنً ׄ     مجزوم ׄ     منصوب ׄ     مرفوع ׄ  

   ٚ٘حػ٢ ٓٛىٌ ػ٠ِ ضٗطَٔ ج٥ض٤س جُؿَٔ أ١ُّ   ٖٓٔ

 المناعة جهاز تقوٌة على ٌُساِعد العسل ׄ     بالمعصٌة شؽلتك بالطاعة نفسك َتْشَؽل لم إذا  ׄ      

      ׄ  ًَ ة آذانا الُمتحدث لَقِ ٌَ  حرٌة بكل آرابنا عن التعبٌر اإلنسانٌة ِمن ׄ       ُمصِؽ

 " :  ضِٜي"  جُلؼَ"  ضِٜي جٍُٗ ٖٓ ضىٕ ٫"  - ٗٓٔ

 الجزم جابز ׄ     الرفع واجب ׄ    الجزم واجب ׄ     النصب واجب ׄ  

   ٌذحػ٢ ُلؼَ ٓٛىٌ ٖٓ ضهِٞ ج٥ض٤س جُؿَٔ أ١ُّ   ٘ٓٔ

 تسمع ما كل تصدٌق من احذر ׄ       حمٌد لُخلق مفتاحك الصدق ׄ      

 الجاهل ِصداق من خٌرٌ  لعاقلا معاداة ׄ       الخٌر تجلب الصالحٌن مصادقة ׄ      

 :  ئػٍجذٚ (ػ٬ٓس ٣ٓؼ٠ جُلؼَ):  جُلَٞ ٌُْ ك٤ٓؼ٠ جضكىٝج - ٙٓٔ

 الظاهرة الضمة ׄ    المقدرة الفتحة ׄ    المقدرة الضمة ׄ    الظاهرة الفتحة ׄ  

 :  جُؿِٔس ضٛرف ج٤ُٖٓ قًف ذؼى:  جُلَٞ ٌُْ ك٤ٓٓؼ٠ ضطكىٝج ئٕ - 7ٓٔ

 الفوز لكم ٌسعى تتحدوا إن ׄ       الفوز لكم فٌسعى تتحدوا إن ׄ  

 الفوز لكم فٌسع تتحدوا إن ׄ       الفوز لكم ٌسع تتحدوا إن ׄ  
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   كِؼحُس َٕٝ ػ٠ِ ٓٛىٌج ضك١ٞ جُط٢ جُؿِٔس ٓح   -8ٓٔ

 السعادة اصطناع ٌُمِكن ال ولكن ، البسمة اصطناع ٌُمِكن ׄ        الؽد فً فقر من تحمٌك الٌد فً صناعة ׄ      

 اآللٌة الحاسبات بتصنٌع الُمتقدمة الدول تهتم ׄ       ! التصنع ٌعرفون ال صدقاءأ تكتسب أن أجمل ما ׄ      

 " :  ٢ٌٍٗٞٛ٣"  جُلؼَ"  ك٢ٌٍٗٞٛ٤ ؾ٤ٍج٢ٗ ئ٠ُ أ٢ْء ُٖ"  - 9ٓٔ

 الضم على مبنً ׄ     النون بحذؾ منصوب ׄ    النون بحذؾ مجزوم ׄ    النون بثبوت مرفوع ׄ  

 :  ٢ِ٣ ٓٔح حٓ٘ٛٞذ ٟٓحٌػح كؼ٬ ضَٗٔ جُط٢ جُؿِٔس ٤ُٓ - ٓٔٔ

 والدٌك حق تهمل ال ׄ    ُتكره لببل تواضع ׄ    فؤصلً أتوضؤ أنا ׄ     بالعمل لتهتم ׄ  

     ضرؼػٍ جُهٔح٢ْ جُٔٛىٌ ٓ٘ٚ جُٔٛٞؽ جُلؼَ ٓح  ٔٔٔ

 بْعثر ׄ       تعثر ׄ      عثر ׄ       تبعَثر ׄ      

   ٚ٘حػ٢ ٓٛىٌ ػ٠ِ ضٗطَٔ ج٥ض٤س جُؿَٔ أ١ُّ   ٕٔٔ

 والتكاسل لبلتكالٌة العمل فً مجال ال ׄ        واالتكالٌة الفردٌة النزعة انبِذ ׄ      

ةُ  ترقى لن ׄ        االتكالً شخصا ببس ׄ         االتكالٌة األمَّ

 جُهٔح٢ْ ) ضوىَّّ(  جُلؼَ ٓٛىٌ ٓح   -ٖٔٔ

م ׄ       َتقِدمة ׄ        تقدٌم ׄ       تقاُدم ׄ      تقدُّ

ٔٔٗ –  َّٕ َٞ   : جوػٕٞ جُلؼَ: (....... جُلٟحتَ ئ٠ُ )جوػ

  بالنون التوكٌد ممتنع ׄ     بالنون التوكٌد جابز ׄ      بالنون التوكٌد واجب ׄ  

ح ١ أ   -٘ٔٔ َّٔ  َٕٝ )جْكطَِؼحٍ(  ػ٠ِ نٔح٢ْ ُلؼَ ٌج ٓٛى ٣ٔػَ ٣أض٢ ٓ

 إقرار ׄ      احمرار ׄ      انحٌاز ׄ       احتراز ׄ      

 :  ضؿحٛىٕ جُلؼَ"  َّللا ػ٘ي ٠ٍٞ٤ُ ٗلٓي ضؿحٛىٕ أ٫"   -ٙٔٔ

 بالنون التوكٌد ممتنع ׄ     بالنون التوكٌد جابز ׄ      بالنون توكٌدال واجب ׄ  

   نٔح٢ْ ُلؼَ ٓٛىٌ ك٤ٜح ٌٝو ج٥ض٤س جُؿَٔ أ١ُّ    -7ٔٔ

 بالببلد للنهوض التنمٌة سبٌل هو العلم ׄ      التبذٌر مع الكثٌر من أبقى التدبٌر مع القلٌل ׄ      

 نفسه بالحجر مرتٌن التعثُّر الُمخِجل من ׄ       تجارته فً األمٌن للتاجر هللا ٌبارك ׄ      

 :  جُؿِٔس ضٌٕٞ جُلحء قًف ذؼى"  ػ٘ي َّللا ك٠ٍٞ٤ٓ ذٞجؾري ضٜطْ ئٕ"  - 8ٔٔ

 عنك هللا سٌرضى بواجبك تهتم إن ׄ       عنك هللا ٌرضى بواجبك تهتم إن ׄ  

 عنك هللا سٌرض بواجبك تهتم إن ׄ       عنك هللا ٌرض بواجبك تهتم إن ׄ  

 (: جٗطٛق جُهٔح٢ْ: ) جُلؼَ ٓٛىٌ ضك١ٞ جُط٢ جُؿِٔس ٤ُٓ   -9ٔٔ

 رابعا كان الصباح فً الجنود اصطفاؾ ׄ      المشكبلت مواجهة فً بالِحلم اتصافك ٌعجبنً ׄ  

 النهار انتصاؾ عند االزدحام ذروة تكون ׄ        المظلوم إنصاؾ على القاضً حرص ׄ  

 " :  ٣طن"  جُلؼَ ؾُّ ػ٬ٓس"  ٓهٍؾح ُٚ ٣ؿؼَ َّللا ٣طن ٖٓ"  - ٕٓٔ

 العلة حرؾ حذؾ ׄ    النون ثبوت ׄ     النون حذؾ ׄ      السكون ׄ  

ّٓ٘ٞج - ٕٔٔ  :  ضرو٠ جُلؼَ ئػٍجخ ػ٬ٓس:  جُهحُىز ٤ٍْضٌْ كطرو٠ أن٬هٌْ ق

 الظاهرة الضمة ׄ   المقدرة الفتحة ׄ    المقدرة الضمة ׄ     الظاهرة الفتحة ׄ  

 ( )ٌؾٞع ج٢ِٚ٧ جُٔٛىٌ ٓؼ٠٘ و١ ٣إ ج١ًُ ج٢ٔ٤ُٔ ُِٔٛىٌ جُٛك٤كس جٌُٛٞز ٓح   -ٕٕٔ

     أٚكحذٚ" ئ٠ُ جُكن ذٍؾٞع ْؼىشُ  ؾِٔس: " ك٢

 َمْرِجع ׄ       مراجعة ׄ      ُمرَجع ׄ       مْرَجع ׄ      

 :  ٢ٛ ٗك٣ٞح ٚك٤كس ؿ٤ٍ ؾِٔس جُطح٤ُس جُؿَٔ ك٢ -ٖٕٔ

 هللا رضا تنل بخلقك ارتق ׄ       ٌضروك األشرار من تقترب ال ׄ  

 الخٌر ٌلق الخٌر فً ٌسع من ׄ         الثواب تنال اجتهد ׄ  
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 نٔح٢ْ  ُلؼَ ٓٛىٌ ك٤ٜح ٌٝو ج٥ض٤س جُؿَٔ أ١ُّ    -ٕٗٔ

ب الشخص ׄ       بحكمة الصعبة المواقؾ مع ُمتعاِمل أنا ׄ    الناس مع التعامل ٌُِجٌد الُمهذَّ

 منهم المحبة تجد بود اآلخرٌن مع تعامل ׄ       بالنزاهة تتسم مالٌة معامبلت الشرٌكٌن بٌن ׄ  

 : ضكون جُلؼَ:  ض٣ٍى ٓح ضكون جُؼِْ ٠ِد ك٢ ذح٫ؾطٜحو ضٔٓي  -ٕ٘ٔ

 الجزم جابز ׄ     البناء جابز ׄ     الرفع واجب ׄ      الجزم واجب ׄ  

 نٔح٢ْ ُلؼَ ٓٛىٌ ك٤ٜح ٌٝو جُط٢ جُؿِٔس ػ٤ٖ   -ٕٙٔ

 رأٌه عن التعبٌر فً الحرٌة ُمطلَق ن إنسا لكل ׄ       اللسان بطبلقة المسجد خطٌب ٌمتاز ׄ  

 نارٌة طلقات صوت المدٌنة فً ُسمع ׄ     المشكبلت حل فً انطبلق نقطة حدٌدت من بد ال ׄ  

ٍ َٕٝ ػ٠ِ ْىج٢ْ ُلؼَ ٓٛىٌ ذٜح ٌٝو جُط٢ جُؿِٔس ٓح   -7ٕٔ      جْكِؼ٬َّ

 الؽروب قبل االحمرار إلى الشمس قرص مال ׄ        باالنسحاب جنوده القابد ٌؤمر االضطرار حاالت فً ׄ      

 باالطمبنان شعوره اإلنسان سعادة أسباب من ׄ             القانون علٌها ٌُعاقِب رٌمةج النفوذ استؽبلل ׄ      

 " :  ٣ٌٍٛي"  جُلؼَ:  جُ٘حِ ٣ٌٍٛي ضطٌرٍ ٫  -8ٕٔ

 الجزم جابز ׄ     الرفع جابز ׄ     الرفع واجب ׄ      الجزم واجب ׄ  
   جُه٤حٌجش ًٛٙ ٖٓ ٚ٘حػ٤ًّح ٌج ٓٛى ضٌٕٞ إٔ ضِٛف ٫ جُط٢ جٌُِٔس ٓح   -9ٕٔ

 رسمٌة ׄ      سلبٌة ׄ      نفسٌة ׄ       تسوٌة ׄ      
 " :  أنىّ"  جُلؼَ"  ج٠ُٖٞ ٧نىٖٓ َّللا ٝ"  - ٖٓٔ

 مبنً ׄ     مرفوع ׄ     مجزوم ׄ      منصوب ׄ  
 : جُؿِٔس ضٛرف ؾحَّ ٠ٍٖ ذحْْ جُؿِٔط٤ٖ ذ٤ٖ جٍُذ١ ػ٘ى"  ضٓٔٞ ْٞف – جُه٤ٍ ك٢ ضٓؼ٠"  -ٖٔٔ

 تسمو فسوؾ الخٌر فً تسعَ  إن ׄ      تسمو سوؾ الخٌر فً تسعى متى ׄ  
 تسمو فسوؾ الخٌر فً تسعَ  متى ׄ      تسمُ  فسوؾ الخٌر فً تسعَ  إن ׄ  

 " :  جُٔكرس"  ًِٔس ٗٞع:  جُٔكرس ػ٠ِ ُ٘ىجّٝ -ٕٖٔ

 منسوب اسم ׄ    صناعً مصدر ׄ     مٌمً مصدر ׄ     صرٌح مصدر ׄ  

 " :  ٓٞك٠"  ج٢ٔ٤ُٔ جُٔٛىٌ َٕٝ" :  ذحُٞػى ٓٞكحى أؾَٔ ٓح"  - ٖٖٔ

 فعال ׄ      مفِعل ׄ       مفَعل ׄ      لفعو ׄ  

 " :  ضٜؿ٢ٍٗٝ"  جُلؼَ كطٜؿ٢ٍٗٝ يٗرح كؼِص ٓح"  - ٖٗٔ

 النون حذؾ نصبه عبلمة و منصوب ׄ        الواو رفعه عبلمة و مرفوع ׄ  

 النون ثبوت رفعه عبلمة و مرفوع ׄ       النون ثبوت نصبه عبلمة و منصوب ׄ  

 " :  ضلَٗ"  لؼَجُ ....."   كطلَٗ جُؼَٔ ضَٜٔ َٛ"  - ٖ٘ٔ

 مرفوع ׄ     منصوب ׄ      مجزوم ׄ      مبنً ׄ  

 :  ٫ّ" ضِو٠"  جُلؼَ ك٢ ج٬ُّ"  ٌٞحٙ ُطِو٠ ٓهِٛح َّللا جػرى"  - ٖٙٔ

 القسم ׄ     األمر ׄ      الجحود ׄ      التعلٌل ׄ  

 :  ٫ّ"  ضُّٜ٘"  جُلؼَ ك٢ ج٬ُّ ٗٞع"  ُطُّٜ٘ ٍٓٛ ضٌٖ ُْ"  - 7ٖٔ

 القسم ׄ     األمر ׄ     الجحود ׄ       التعلٌل ׄ  

 : ج٠ٍُٗ ٤ٛ٣ٍ ؾٞجخ ٗكًف)ْٞف( ػ٘ىٓح)أ٣ى٣ٌْ ذ٤ٖ ضؿىٝكٚ كٓٞف جُه٤ٍ ضوىٓٞج أ٣حٕ -8ٖٔ

 .فتجدونه ׄ    .تجدونه ׄ    .فتجدوه ׄ    .تجدوه ׄ  

 جهطٍٕ ؾٞجخ ج٠ٍُٗ  ذحُلحء ٧ٗٚ : .نحف ٌذٚ كحُؿ٘س ؾُجؤٙ  ٖٓ – 9ٖٔ

 جملة اسمٌة ׄ          فعلٌه مسبوقة بالسٌن   ׄ                      فعلٌة فعلها جامد ׄ   جملة طلبٌة  ׄ  

 :جُلؼَ " ضهٍٓ  "  ٛٞ كؼَ ٟٓحٌع: .ضهٍٓ  قوٞهي ضّ٘ ٝجؾرحضي ٫   -ٓٗٔ

 مجزوم فً جواب الطلب   ׄ       منصوب بالفتحة ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ      مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   
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 :الببلؼةثانٌا 
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 هٌدــــتم
 وحزن من فرح بها ٌشعر التً الجمٌلة المعانً عن األدٌب تعبٌر أي الحال لمقتضً الكبلم مطابقة ًه : الببلؼةتعرٌؾ 

 .وعبارات ألفاظ من ٌناسبها بما وحسرة وألم

 علــوم البــــبلؼة

 

 

 

 

 

 

 والمجازى الحقٌقً التعبٌر 

 :الحقٌقٌة ، مثل معانٌها فً األلفاظ فٌه استخدمت ما ــ:الحقٌقً التعبٌر

 .الحارة  الببلد فى القطن ٌزرع -    الحٌوان  حدٌقة فً أسد رأٌت -

 (.المشابهة ؼٌر أو المشابهة)ما لعبلقة  الحقٌقٌة، معانٌها ؼٌر فً األلفاظ فٌها استخدمت ما ــ:المجازي التعبٌر 

 .   القطن لبسنا -    سلمت على أسد فً الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 وذلك )وجه الشبه ( تسمً بٌنهما صفات عدة أو صفة فً )به والمشبه المشبه ( شٌبٌن بٌن ومماثلة مشاركة عقد هو

 .(التشبٌه أداة ( تسمً أداة بواسطة 

 أركانه أربعة وهً )  المشبه / المشبه به / أداة التشبٌه / وجه الشبه (  أركانه :

 مثال       جنودنا    كـــــــاألسود    فً الشجاعة            

 

 

 المشبه         األداة            المشبه به         وجه الشبه         

 استعارة أصبح  إال و التشبٌه طرفً أحد ٌسمى المشبه والمشبه به طرفً التشبٌه، وال ٌجوز أن ٌحذؾ -ٔ    الحظ 

 ٌجوز حذؾ األداة ووجه الشبه  -ٕ            

كؤن (  ، او اسما ،  –ـبل مثل : ) ٌشبه ٌضاهً ٌحاكً (،  أو حرفا مثل ) الكاؾ أداة التشبٌه قد تـــكون فعـــ -ٖ            

 مثل   : )مثل(.

 ( ضمنً تمثٌلً ـ بلٌػ ـ ـ مجمل ـ   مفصل(     أنواع التشبٌه:

 ةالشجاع فً    كـــــــاألسود    جنودنا : مثل،   األربعة التشبٌه أركان فٌه ذكر ما:  هو: أوال : التشبٌه المفصل

 .) به المشبه( واألسود ) الكاؾ( واألداة )الشبه وجه( والشجاعة )مشبه (    جنودنا      

 : الشبه وجه حذؾ أو التشبٌه أداة حذؾ إما طرٌقتٌن علً وهو: المجمل التشبٌه : ثانٌاً 

 .الهداٌة فً شمس اإلسبلم :  التشبٌه أداة ـ حذؾ ٔ     

 علم المعانً   علم البدٌع                                علم البٌان      

  -استعارة مكنٌة –تشبٌه  

  –ة استعارة تصرٌحٌه   كناٌ

 مجاز مرسل

  –تصرٌع  –سجع   -جناس  –مقابلة  –طباق 

  -تورٌة –حسن تقسٌم  –التفات   -ازدواج  

 اقتباس ( -تضمٌن

  

 أسالٌب إنشابٌة وخبرٌة

 توكٌد -إٌجاز وإطناب  
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   .الشبه وجه ) الهداٌة (و به مشبه ) شمس (و به مشبه ) اإلسبلم (        

 .به مشبه ) النور (و األداة ) الكاؾ (و مشبه ) العلم (.          كالنور العلم : الشبه وجه ـ حذؾٕ     

 :صور عدة علً وٌؤتً معاً  الشبه ووجه التشبٌه أداة منه حذؾ الذي التعبٌر هو :البلٌػ التشبٌه : ثالثاً 

 به مشبه )نور(و مشبه ) العلم (.          نور العلم      :والخبر المبتدأ ـ صورة1

 به مشبه )صخرة( و مشبه )الجندي(و.العد أمام صخرة الجندي : وقؾ وصاحبها الحال ـ صورةٕ

 .الفهد إسراع البلعب أسرع المبٌن للنوع : المطلق المفعول ـ صورةٖ

 به مشبه ) الفهد إسراعه  ، )مشب ) البلعب أسرع( 

 مشبه )العلم ( , به مشبه )بنور(.   العلم بنور الضال ٌهدي هللا : المشبه إلً به المشبه ـ إضافةٗ

   (. بحالة حالة تشبٌه أو كامل بموقؾ كامل موقؾ تشبٌه هو) :التمثٌلً التشبٌه:  رابعاً 

 الكافر أعمال صور هناو". عاصؾ ٌوم فً الرٌح به اشتدت كرماد أعمالهم بربهم كفروا الذٌن مثل:" تعالً قال -ٔ        

 الهواء شدٌد ٌوم فً ٌتطاٌر الذي الرماد بحال القٌامة ٌوم علٌها االعتماد ٌمكن وال لها أثر ال وأنها فابدتها عدم فً الباطلة

 .أشٌاء عدة من مركبة صورة هنا الشبه فوجه

:الشاعر كقول -ٕ         

ــــــــــــــــــــــٚ     ــــــــــــــــــــــي ؾحٗر٤ ــــــــــــــــــــــ٤ٕ قُٞ ــــــــــــــــــــــُ جُؿ ٜ٣ 

  

ــــــــــــــــــــحخ  ــــــــــــــــــــح جُؼو ــــــــــــــــــــح ٗلٟــــــــــــــــــــص ؾ٘حق٤ٜ ًٔ 

 

 الطابر بحالة عدوه، علً لبلنقضاض ومٌسرته استعداداً  مٌمنته ٌحرك وهو بالقابد المحٌط الجٌش حالة شبه فالشاعر

.فرٌسته علً لبلنقضاض جناحٌه استعداد ٌحرك وهو العقاب  

 الضمنً التشبٌه :خامساً 

 )تشبٌه ضمنً ( سمً ذلكل الكبلم مضمون من ٌفهم بل به والمشبه بالمشبه فٌه ٌصرح فبل صرٌح ؼٌر تشبٌه هو

 . بحالة حالة تصوٌر إنه فً التمثٌلً التشبٌه مثل هوو -، وٌقوٌها لٌوضحها لدلٌل تحتاج فكرة بعد وٌؤتً 

 :المتنبً قال -

ُٕ ػ٤ِـــــــــــــــــٚ   َُٜ جُٜـــــــــــــــــٞج  ٓـــــــــــــــــٖ ٣ُٜـــــــــــــــــٖ ٣ٓـــــــــــــــــ

  

 ٓــــــــــــــــــــــــح ُؿــــــــــــــــــــــــٍـ ذ٤ٔــــــــــــــــــــــــص ئ٣ــــــــــــــــــــــــ٬ّ 

 

 فالشطر ، ٌشعر بالجرح فبل جثمانه ٌجرح الذي مٌتبال لها ٌتؤلم وال كرامته علٌه وتهون الذل ٌقبل الذي اإلنسان ٌشبه وهنا

 .(األول الشطر صحة علً دلٌل الثانً

 :أٌضا وقال

َّ ٝأٗــــــــــــــــــص ٓــــــــــــــــــْٜ٘  كــــــــــــــــــإ ضلُــــــــــــــــــن ج٧ٗــــــــــــــــــح

  

ــــــــــــــــــــُجٍ  ــــــــــــــــــــٝ وّ جُـ ــــــــــــــــــــإ جُٔٓــــــــــــــــــــي ذؼ  ك

 

 أفضل هو ورؼم ذلك الؽزال دم من ٌخرج الذي بالمسك  علٌهم ٌتفوق ذلك ورؼم الناس واحد من هو الذي الممدوح شبه

 . الثانً الشطر  فً كبلمه على صدق والدلٌل البرهان طرٌق عن األول الشطر فً حجته ٌقوى هنا فالشاعر , الدم اهذ من

 سر جمال التشبٌه:

: بإنسان،   مثل لٌس لما اإلنسان صفة أعطى أي.إنسان به والمشبه عاقل ؼٌر أو جماد المشبه كان إذا:   التشخٌـــص 

  زفافها. لٌلة بعروس الزهرة ه  ، شبهتزفاف لٌلة كعروس الزهرة تتؤلأل

:   .  نور العلم: مثل  محسوس مادى شًء به والمشبه( مادي ؼٌر) معنوي شا المشبه كان إذا:    التجسٌـــــم 

حاله. و المشبه صفة لبٌان التوضٌح وٌكون. تشخٌص أو تجسٌم هناك ٌكن لم إذا :   التوضٌـــــــح  

 (  https://dardery.site/archives/1444ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1444
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 ضح٣ِِٞ 42

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 الذشتٌه على ددرًتاخ

 : جنطٍ ٗٞع جُطٗر٤ٚ جُٔ٘حْد ُٔح ٢ِ٣

 

 ئٗٔــــــــــــح جُــــــــــــى٤ٗح ًر٤ــــــــــــص ٗٓــــــــــــؿطٚ جُؼٌ٘رــــــــــــٞش -ٔ

  
َّ ٓــــــــٖ ك٤ٜــــــــح ٣ٔــــــــٞش.   ُٝؼٔــــــــ١ٍ ػــــــــٖ ه٣ٍــــــــد ًــــــــ

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            ٌػبلׄ  
 ٣ٔٗـــــــــــــ٢ ج٧ْـــــــــــــ٠ كـــــــــــــ٢ وجنِـــــــــــــ٢ ٓـــــــــــــطـِـ٬  -ٕ

  
ـــــــــــــــــــٍٝم ًٔرٟـــــــــــــــــــغ جُؿـــــــــــــــــــٍجـ.  ـــــــــــــــــــ٤ٖ جُؼ  ذ

 
 مجمل ׄ                  مفصل ׄ                             ضمنً ׄ            بلٌػׄ  
 
  كــــــــــــــــإ ضلــــــــــــــــن ج٧ٗــــــــــــــــحّ ٝأٗــــــــــــــــص ٓــــــــــــــــْٜ٘      -ٖ

  
ــــــــــــــــــــُجٍ        ــــــــــــــــــــٝ وّ جُـ ــــــــــــــــــــإ جُٔٓــــــــــــــــــــي ذؼ  ك

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                            ضمنً ׄ            بلٌػׄ  
ــــــــــــــــــح -ٗ  ٝأٌٟ جُػ٣ٍَّــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــ٢ جُٓــــــــــــــــــٔحِء ًأَّٜٗ

  
ْٖ غ٤ـــــــــــــــــحِخ قـــــــــــــــــىجِو.  ٌّ ضرـــــــــــــــــىْش ٓـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى  ه

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                             مجمل ׄ            بلٌػׄ  
   فٌكـــــــــــــــــٍف جُوِـــــــــــــــــد ذؿ٘رـــــــــــــــــ٠ ًحًُذ٤ــــــــــــــــــــ -٘

  
 ٝأٗـــــــــــــــــــــح أٛطـــــــــــــــــــــق ٣ـــــــــــــــــــــحهِر٠ جضثـــــــــــــــــــــــــى. 

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                             مجمل ׄ            بلٌػׄ  
 كحهٟـــــــــــــــــــٞج ٓـــــــــــــــــــ ٌذٌْ ػؿـــــــــــــــــــح٫ً جٗٔـــــــــــــــــــح -ٙ

  
 أػٔــــــــــــــــــــحًٌْ ْــــــــــــــــــــلٍ ٓــــــــــــــــــــٖ ج٫ْــــــــــــــــــــلحٌ. 

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                             مجمل ׄ            بلٌػׄ  
ــــــــــــــــــــــلَحٍء    -7 َٚ ــــــــــــــــــــــحُء كــــــــــــــــــــــ٢  َٔ ُْ ــــــــــــــــــــــح ج َٔ َّ أَٗ ًَ 

  
 . ِٖ ٟ َيجتِــــــــــــــــــــــُد جَُُِّؿــــــــــــــــــــــ٤ْ ٍَ  ٝهَــــــــــــــــــــــْى َؾــــــــــــــــــــــ

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                             مجمل ׄ            بلٌػׄ  
ؼــــــــــــــــــــحً  -8 ِٓ ج َٞ َّ جُُُّ٘ؿـــــــــــــــــــّٞ َُ ج ٍَ َّٕ أَْؾـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــأَ ًَ َٝ 

  
ٍم.وُ   ٌَ َْ ــــــــــــــــــــــــــح٠ٍ أَ َٓ َش َػِــــــــــــــــــــــــــ٠ ذِ ٍْ ٌٌ ُٗػِــــــــــــــــــــــــــ ٌَ 

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                            مجمل ׄ           ضمنًׄ  
َٜح                                       -9 ٌَ ـــــــــــــحُِ َٓ َٓ ـــــــــــــُِْي  ْٓ ْْ ضَ ـــــــــــــ َُ َٝ ـــــــــــــحزَ  ـــــــــــــٞ جََُّ٘ؿ ُؾ ٍْ  ضَ

  
   ِّ ـــــــــــــــــرَ َ٤ُْ ـــــــــــــــــ٠ ج ـــــــــــــــــ١ٍ ػِ ـــــــــــــــــل٤َِ٘سَ ٫َ ضَْؿ َّٓ َّٕ جُ                                ئ

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                            مجمل ׄ            ضمنًׄ  
ـــــــــــــحِقٌي  -ٓٔ َٞ  ٍُ ُْلَْؿـــــــــــــ َِ ٝج ـــــــــــــ جَو ج٤َُِّْ َٞ ـــــــــــــ َْ  َٕ  ًـــــــــــــأ

  
 . ُْ ـــــــــــــــــــــ َّٓ ٌو ٣َطَرَ َٞ ـــــــــــــــــــــ ْْ ـُ ٣َْٝهلَـــــــــــــــــــــ٠ أَ  ٣َُِـــــــــــــــــــــٞ

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              ضمنً ׄ            بلٌػׄ  
 جُكــــــــــــن ك٤ــــــــــــٚ ٛــــــــــــٞ ج٧ْــــــــــــحِ ٤ًٝـــــــــــــق ٫                   -ٔٔ

  
 َّٝللا ؾــــــــــــــــــــــــــــــــَ ؾ٬ُــــــــــــــــــــــــــــــــٚ جُر٘ــــــــــــــــــــــــــــــــحء  

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌػׄ  
ـــــــــــق وَٓٞػـــــــــــَي ٝجٗٓـــــــــــِكْد ٣ـــــــــــح ػ٘طـــــــــــٍز -ٕٔ ٌِ ْل ًَ 

  
ــــــــــــــــسَ أٚـــــــــــــــر  ُٕ ػرِـ ــــــــــــــــٞ ز.كؼـ٤ ٍَ ــــــــــــــــ ـ َٔ ُٓٓطؼ  َكْص 

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌػׄ  
 ٝئيج أٖـــــــــــــــــــــــــــحٌ ٓكـــــــــــــــــــــــــــىغًح كٌأٗـــــــــــــــــــــــــــٚ  -ٖٔ

  
ــــــــــــــــــــٚ أٝ ػؿــــــــــــــــــــَٞ ضِطــــــــــــــــــــْ .  ــــــــــــــــــــٍو ٣وٜو  ه

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                             مجمل ׄ            ضمنًׄ  
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ِــــــــــــــــــف ئٕ أُو٤طــــــــــــــــــٚ    ٝجُ٘ -ٗٔ ِٔ ػــــــــــــــــــَ جُ ِٓ  ُٞ  كــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــحّ ٣كٓــــــــــــٖ.  ــــــــــــٖ ٠ؼ ــــــــــــَ ٚــــــــــــ٘ق ٓ ــــــــــــ٢ ً  ك

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                             مجمل ׄ             بلٌػׄ  
ـــــــــــ -٘ٔ ــــــــــــٍَش ك٣ٍٓـــــــــــس        ٣ ـ ِٚ ـــــــــــىجِء..  َِ جُر٤ ــــــــــــحٌ  ح ك

  
  ٍَ  ٙػــرــــــــــــــىجً يُـ٤ــــــــــــــ٬ً أْــــــــــــــــٞوجً ٓــــــــــــــح أقوـــــــــــــــ

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ             بلٌػׄ  
ــــــــــــــٍس        -ٙٔ ــــــــــــــَ أٌِٓ ــــــــــــــىٝ ٓػ ـــــــــــــــس ضر ــــــــــــــح ُِؼٍٝذ ٓ 

  
ـــــــــــــــٍجـ   ـــــــــــــــح٣ٌم أك ـــــــــــــــد جُط ـــــــــــــــ٢ ًط ـــــــــــــــ٤ّ ك  أُ

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ             بلٌػׄ  
 ٍَِى ٚحٓطـــــــــــــــــحً           ُْطرطِـــــــــــــــــغ أذ٤ـــــــــــــــــحَش كهـــــــــــــــــ -7ٔ

  
ـــــــــــــٍغٍ.  .. غ َِ ـــــــــــــحذ ٍِ جُو٘ ـــــــــــــ٢ ػـــــــــــــٛ ٍُ ك ـــــــــــــ  كحُٗؼ

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌػׄ  
ـــــــــــــٞ -8ٔ ـــــــــــــح ْـــــــــــــ٤ى١ قطـــــــــــــْ جُُٔٓـــــــــــــحٌ ٝجُؼ  و٣

  
 ٝجُِكــــــــــــــــــٖ ٚــــــــــــــــــحٌ ٗٞجقــــــــــــــــــح ٝج٧ٗحٖــــــــــــــــــ٤ى. 

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌػׄ  
ــــــــــــ٢ ْــــــــــــىُٝٚ -9ٔ ــــــــــــٍ أٌن ــــــــــــٞؼ جُرك ــــــــــــَ ًٔ ٤ُٝ 

  
ـــــــــــــــــــ٢.  ـــــــــــــــــــّٞ ٤ُٝرطِ ـــــــــــــــــــأٗٞجع جُٜٔ ـــــــــــــــــــ٢ ذ  ػِ

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌػׄ  
ـــــــــــــــــــحٛح  -ٕٓ ــــــــــــــــــص ٌذــــ ــــــــــــــــــٚ قلِ  كــــــــــــــــــإجو١ ؾ٘

  
ــــــــــــــــــــــــــق جُٔٗــــــــــــــــــــــــــحٛى ٝجٍُْــــــــــــــــــــــــــّٞ.   ذٔهطِ

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            ػبلٌׄ  
ــــــــــــــــــَ  -ٕٔ ــــــــــــــــــص ج٧ٓ ــــــــــــــــــص  أّ أٗ  أْــــــــــــــــــٍجخ أٗ

  
ــــــــــــــــــــ٠ جُٔٓــــــــــــــــــــطك٤َ   ــــــــــــــــــــِٞ ضطٔ٘ ــــــــــــــــــــ٢ ٗل  ك

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌػׄ  
َ ٣ُكِ  - ٕٕ َّٕ َّللاَّ ( هحٍ ضؼح٢ُ : )ئِ ٌ٘ ٞ ُٚ ٍْ َٓ  ٌٕ ٤َْ٘ح ْْ ذُ ُٜ َّ أَٗ ًَ لًّح  َٚ  ِٚ ر٤ِِِ َْ َٕ ك٢ِ  َٖ ٣ُوَحضُِِٞ ٣ ًِ  دُّ جَُّ

 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                             مجمل ׄ            ضمنًׄ  
ــــــــــــــــــق جُ٘ٓــــــــــــــــــ٤ْ -ٖٕ ــــــــــــــــــح ًط٤ ــــــــــــــــــص ٤ِِ٠و  نِو

  
 ٝقــــــــــــــــٍجً ً٘ــــــــــــــــٌٞ جُٟــــــــــــــــكح كــــــــــــــــ٢ ْــــــــــــــــٔحٙ 

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌػׄ  
ـــــــــــــًىج      -ٕٗ ْْ ـــــــــــــَص أُ ِْ ـــــــــــــٍ ِن َؿ ْٓ ََ ـــــــــــــى  ػ ٍَّ ـــــــــــــح جُ  ئِيج ٓ

  
    ٍُ ت٤ــــــــــــــــ ََ  ِؿٟــــــــــــــــحذحً كــــــــــــــــ٢ جُٓــــــــــــــــكحخ ُٜــــــــــــــــح 

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌػׄ  
ـــــــــــــــــــٞ -ٕ٘ ـــــــــــــــــــْ َّللا جُٜ ـــــــــــــــــــإجو١ ٌق ـــــــــــــــــــح ك ٣ٟ 

  
 ٚــــــــــــــــٍقح ٓــــــــــــــــٖ ن٤ــــــــــــــــحٍ كٜــــــــــــــــٟٞ.ًــــــــــــــــحٕ  

 
 تمثٌلً ׄ                  مفصل ׄ                              مجمل ׄ            بلٌػׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1444جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١       ٣ُُٔى ٖٓ جُطى٣ٌرحش)  
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ُ هً تشبٌ ٌتساقون المنٌة بٌنهم (  فقد شبه ) مثل : ،  ه ُحذؾ أحُد طرفٌه )المشبه، أو المشبه به(، وعبلقتها المشابهة دابما

 ( .الموت بشراب ولكنه حذؾ المشبه به وجاء بصفته  وهى ) ٌتساقون ( والمشبه موجود )الموت 

 أقسامها 

 مكنٌة ، تصرٌحٌة. قسمان: االستعارة

 ٌةاالستعارة المكن -أ 

 ، مثل:وهً ما ُحِذؾ منها المشبه به، وُرِمز له بشًٍء ِمن لوازمه، أو صفة من صفاته تدل علٌه

فهنا ُشبِّه الرأس بالنار المشتعلة، وُحِذؾ المشبه به …". قال تعالى: "رِب إنً وهن العظم منً واشتعل الرأس شٌباً ـ ٔ

 المكنٌة.  )النار(، وبقً شًء من لوازمه )اشتعل( على سبٌل االستعارة

 بشا عنه وكنى( اإلنسان) به المشبه وحذؾ ٌشٌخ بإنسان الزمان شبه حٌث مكنٌة الزمــــان.   استعارة شــــاخ: مثل ـٕ

الشٌخوخة. وهى لوازمه من  

الدهر عضنا بنابه . فالمشبه هو الدهر، المشبه به : الحٌوان المفترس تم حذفه وجا بصفه من صفاته وهى الناب  -ٖ  

 نداء وأمر ونهى كل ما هو ؼٌر عاقل استعارة مكنٌة     -ـوظة :ملحــ  

 مثل : ٌا لٌل . أسرعً ٌا سفٌنة .  ال تطل أٌها اللٌل . 

ح فٌا بلفظ المشبه به، وُحذؾ المشبه): االستعارة التصرٌحٌة –ب   مثل:(، وهً ما ُصرِّ

شبه الكفر بالظلمات، واإلٌمان بالنور، وصرح بالمشبه "كتاب أنزلناه إلٌك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور". فهنا  ـ ٔ

 اإلٌمان(. على سبٌل االستعارة التصرٌحٌة.  –النور(، وَحذؾ المشبه )الكفر  –به )الظلمات 

 بالمشبه وصرح  ، النفاق بالمرض شبه فً وْصِؾ الُمنافقٌن: "فً قلوبهم مرٌض فزادهم هللاُ مرضا". –تعالى  -قوله  ـٕ

 .التصرٌحٌة االستعارة سبٌل على(. النفاق) المشبه وَحذؾ ،(المرض) به

 المشبه به ) الحبل ( موجود  المشبه ) الدٌن ( محذوؾ . جمٌعا وال تفرقو (( واعتصموا بحبل هللا قوله تعالى : )) ـٖ

 

 نوٌة: لبلستعارة والتشبٌه سر جمال ٌتحدد على أساس طرفً التشبٌه من المادٌة والمع سر جمال االستعارة: -ٗ

 ( معنوٌا به المشبه وكان معنوٌا المشبه كان أو.  مادٌا به والمشبه مادٌا المشبه كان إذا(   التوضٌح  . ٔ  

( شخص) إنسان به والمشبه مادٌا أو معنوٌا المشبه كان إذا( التشخٌص ) .  ٕ 

 ( .احٌوان أو جمادا أكان سواء) مادٌا به والمشبه معنوٌا المشبه كان إذا(  التجسٌم) . ٖ

 حظات مهمة:  مبل

 إذا طلب منك القٌمة الفنٌة لبلستعارة أو التشبٌه فبل تكتب سر الجمـال وإنما اشرح االستعارة وما أضافته للمعنى. -ٔ

 أٌهما أكثر ببلؼة: التشبٌه، أم االستعارة؟ ولماذا؟ -ٕ

المشبه هو المشبه به والعكس، وهذا  االستعارة أقوى من التشبٌه؛ ألنها تقوم على تناسً التشبٌه، فٌتصور األدٌب أن

 ٌجعل االستعارة أقوى فً التشبٌه.

  التمثٌلٌة االستعارة -ج

به بالمشبه وصرح المشبه فٌه حذؾ بحالة حالة تشبٌه وهً   

األمثال فً تكثر و .                                                     

(                                العنب الشوك من تجنً ال انك:   )  مثال                                             

العنب جنً وانتظر الشوك زرع من:به المشبــــــــه واإلحسان الخٌر ٌنتظر الذي المفسد:المشبـــــــــــــــه  

 سر جمال االستعارة التمثٌلٌة : إبراز المعنى مع توضٌح الفكرة وتمثٌلها 
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 بالخٌال المركب والخٌال الممتد؟ ما المقصود

 .   ضاحك أسد أنا - : أحدهم قول مثــل صورتٌن بٌن تشترك كلمة توجد حٌث:  المركب الخٌال

 . ٌضحك ٌشخص األسد شبه حٌث مكنٌة استعارة( :  ضاحك أسد)  ، باألسد نفسه شبه تشبٌه( :  أسد أنا) 

 . عارةواالست التشبٌه فى اشتركت أسد كلمة أن الحــــظ -

 ، فقد  ٌودعها فطن للسفن راهب قلبى:   الشاعر قول مثل.   به مشبه  من أكثر وهناك واحدا المشبه نجد:  الممتد الخٌال

  . ٌودع وبشخص(  مدرك) فطن وبشخص بالراهب القلب شبه

 

 ددرًتاخ على االصذعارج

 ٝذ٤ٖ ٗٞػٜح . ك٤ٔح ٢ِ٣: جٍٖـ ج٫ْطؼحٌز ِٔ

وسر بما يدل عليه وهو الزئير  وأتىالمشبه به  وحذفمحمد باألسد  شبهفصل( : استعارة مكنية مثال: ) محمد يزأر في ال 

 ا التوضيحجماله

 

 ابتلعت أطماع الٌهود حقوقنا فً عروبة فلسطٌن . - ٔ
......................................................................................................................................................................................................................... 
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 : أًَٔ ٓح ٢ِ٣ ٓر٤٘ح ٗٞع ج٫ْطؼحٌز ٍْٝ ؾٔحُٜح ُٔح ضكطٚ ن١: ِٕ

َّ َّللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ )  هحٍ -ٔ  ( ػ٠ِ نّٔ ذ٢ُ٘ ج٬ْ٩ُّ ٚ
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ٞج - -ٕ ُٔ ِٛ جْػطَ َٝ ِ هحٍ ضؼح٢ُ : ) َِ َّللاَّ هُٞج( ذَِكْر ٍَّ ٫َ ضَلَ َٝ ٤ًؼح  ِٔ  َؾ
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ٖ-  ِٕ ــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــح يج جُُٓ ــــــــــــــــــحِ هرِ٘  ٚــــــــــــــــــكد جُ٘

  
ـــــــــــــــــح   ٝػ٘ـــــــــــــــــحْٛ ٓـــــــــــــــــٖ أٓـــــــــــــــــٍٙ ٓـــــــــــــــــح ػ٘حٗ

 
 ...............................................................................سر جمالها  ..........................................................................نوع االستعارة 

ٗ-   ٍُ ْرـــــــــــــــ َّٛ ــــــــــــــ٠َّ جُــــــــــــــىَِّٓغ ٖـــــــــــــــ٤ٔطَُي جُ ِٛ  أٌجَى َػ

  
   ٍُ ــــــــــــــ ْٓ ٟ ٜٗــــــــــــــ٠ٌ ػ٤ِــــــــــــــَي ٫ٝ أ َٞ  .أٓـــــــــــــح ُِِٜـــــــــــــــ
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 ٝئيج ج٤ُ٘ٔـــــــــــــــــــــــــس أٗٗـــــــــــــــــــــــــرص أ لحٌٛـــــــــــــــــــــــــح  -٘

  
ــــــــــــــــــــــُغ.  ََّ ض٤ٔٔــــــــــــــــــــــٍس ٫ ض٘ل ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــَص ً  أُل٤

 
 ...............................................................................سر جمالها  ..........................................................................نوع االستعارة 

ٌٜ هحٍ ضؼح٢ُ : )- -ٙ ٍَ َٓ  ْْ ِٜ ( ك٢ِ هُُِٞذِ ٌْ جٌخ أ٤َُِ ًَ ْْ َػ ُٜ َُ َٝ ح  ًٞ ٍَ َٓ  ُ ُْ َّللاَّ ُٛ جَو َُ  كَ
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 كـــــــــــأضؼر٢٘ قِٔـــــــــــص ٖـــــــــــؼ١ٍ ػِـــــــــــ٠  ٜـــــــــــ١ٍ  -7

  
ـُ   ـــــــــــح َٖ ٣ٍض ـــــــــــ٤ ـــــــــــ٠ ق ٍِ ٣رو ـــــــــــٖ جُٗـــــــــــؼ ـــــــــــحيج ٓ ٓ 

 
 ...............................................................................سر جمالها  ..........................................................................نوع االستعارة 

ِّ ضرٌــــــــــــــــــ٢  -8 ــــــــــــــــــح ّٗ ُٕ جُ  ئي ضؼحٗوــــــــــــــــــ٢٘ ٓـــــــــــــــــ ي

  
ـُ   ٌِ أٌٝج ِٕ ًح٧ٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؿح  ٝ ُِٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي

 
 ...............................................................................سر جمالها  ..........................................................................نوع االستعارة 
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للتواصل 01156008819

 واتس 

  ض٢٘ جُــــــــــــــــــــى٤ٗح كِٔــــــــــــــــــــح ؾثطٜــــــــــــــــــــحأأ ٔـــــــــــــــــــ  -9

  
 ٓٓطٓـــــــــــــــــــو٤حً ٓطـــــــــــــــــــٍش ػِـــــــــــــــــــ٢ّ ٓٛـــــــــــــــــــحترحُ  
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  ٫ ضؿٍقــــــــــــــــ٢ جُطٔػــــــــــــــــحٍ كــــــــــــــــ٢ ئقٓحْــــــــــــــــٚ  -ٓٔ

  
ـــــــــــــــــحٍ  ـــــــــــــــــ٢ ٚـــــــــــــــــٔطٚ ضٔػ  كٌِـــــــــــــــــْ ذٌـــــــــــــــــ٠ ك

 
 ...............................................................................سر جمالها  ..........................................................................نوع االستعارة 

ــــــــــــــــــــ٬٤َْٝػــــــــــــــــــــى جُ  -ٔٔ ٌُ ذح٣ُُــــــــــــــــــــحٌِز َُ  رــــــــــــــــــــْى

  
 ١ٌِ ًُٝ ـــــــــــــــ٠ هَٟــــــــــــــــ٤ُْص ُٗــــــــــــــــ  كَــــــــــــــــايج ٓــــــــــــــــح ٝكّـَ
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ُغ كِـــــــــــــــ٢  -ٕٔ َٔ ــــــــــــــ ْْ ِْرِــــــــــــــ٢ أَ َ٘ـــــــــــــــ٠هَ ُٔ ُْ    َوذ٤ِـــــــــــــــَد ج

  
 ٍِٟ ــــــــــــــــــــح٠ِ ــــــــــــــــــــ٠ ن ــــــــــــــــــــرٜس َ ك ُّٗ ــــــــــــــــــــُف جُ  ٝأُٔ
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ـــــــــــ٠ غَ  -ٖٔ ـــــــــــص ػِ َٞ ِٖ جذطٓـــــــــــحٓسٌ ٝكح ٍِ جُكـــــــــــ٣ُ ـــــــــــ  ـ

  
  ِْ ـــــــــــــــــــــىجت َّ ذِ ــــــــــــــــــــ٤ ُ َٕ ــــــــــــــــــــُ ّٕ جُُك ٍُ أ ــــــــــــــــــــ  ضُهرِّ
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ــــــــــــــ - -ٗٔ ــــــــــــــِق جُ ٌِ ــــــــــــــنٍ ًل ــــــــــــــ٢ أك ٍْ ك ــــــــــــــ ِْ    ىَٓغ ٝ

  
  ٍَ ــــــــــــــــــــ ْقــــــــــــــــــــدِ  ذح٧ٓــــــــــــــــــــَ جُٟــــــــــــــــــــحقيقحك ٌَ 
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 ٌٖ ٠ـــــــــــــٓـــــــــــــح ٞـــــــــــــحع ٓ٘ـــــــــــــح ٣ٝـــــــــــــح أنـــــــــــــ٢   -٘ٔ

  
ــــــــــــــــــِدِ   َِّ ه ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٢ ً ــــــــــــــــــِٚ ك ــــــــــــــــــٌى ٗكٔ  نحُ
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ـــــــــــــٍ  -ٙٔ َؿ ْٓ ََ ػـــــــــــــى  ٍَّ ـــــــــــــ ئِيج ٓـــــــــــــح جُ ْْ ـــــــــــــَص أُ ِْ  ًىجِن

  
  ٍُ ت٤ــــــــــــــــ ََ  ِؿٟــــــــــــــــحذحً كــــــــــــــــ٢ جُٓــــــــــــــــكحخ ُٜــــــــــــــــح 
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ـــــــــــــــُي يج   -7ٔ َ٣ ْٖ ـــــــــــــــ َٓ َٝ ٍٝ ـــــــــــــــ٣ٍ َٓ   ٍ ـــــــــــــــ ُٓ  ٍْ ـــــــــــــــ  كَ

  
 ٫٫ ُُّ ــــــــــــــــــحَء جُــــــــــــــــــ َٔ ُْ ِٚ ج ج ذــــــــــــــــــ ًٍّ ــــــــــــــــــ ُٓ  ٣َِؿــــــــــــــــــْى 
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ٔ8-   ٍُ ْٛ ــــــــــــــــ ٌٓـــــــــــــــــح٢ٗ جُـــــــــــــــــىَّ جء قطّـَ ََ ٌْ  ٠ذـــــــــــــــــح٧َ

  
ـــــــــــــــــحٍ    ـــــــــــــــــَإجو١ كـــــــــــــــــ٢ ؿٗـــــــــــــــــحٍء ٓـــــــــــــــــٖ ِٗر  كُ
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ــــــــــــــــىٟ  -9ٔ ـــــــــــــــــى جُُٜ ُِ ــــــــــــــــحش ٞــــــــــــــــ٤حء ُٝ  ، كحٌُحت٘

  
ــــــــــــــــــــحءُ ٝ  ٌْ ٝغ٘ ــــــــــــــــــــ ُّٓ ــــــــــــــــــــحٕ ضَرَ ـــــــــــــــــــــْ جُُٓ  كـــــ
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ـــــــــــــــــــــــــحذٍ ٛــــــــــــــــــــــــــُز -ٕٓ ـــــــــــــــــــــــــص كِِٔ٘  ٝئيج نطر

  
ـــــــــــــــــِى١َّ   ـــــــــــــــــٍٝ جُ٘ ــــــــــــــــــح ضؼ ــــــــــــــــــٞخ ذٌـ  ءُِٝوـــِــــ
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 (https://dardery.site/archives/1475جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ٣ُُٔى ٖٓ جُطى٣ٌرحش)  
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 المعنى. ذلك إرادة جواز مع معناه الزم به وأرٌد أطلق لفظ هى

 الكنــــاٌة أنــــواع

 :أنواع ثبلثة إلى عنه المكنى بحسب الكناٌة تنقسم

 .  الصفة وٌرٌد( الذات)الموصوؾ ٌذكر عندما  :  صفة عن كناٌة – ٔ

 .الشهرة وهى صفة عن كناٌة هذه بالبنان إلٌه ٌشار: مثل  

 . الحسرة وهى صفة عن كناٌة هذه ،  فٌها أنفق ما على كفٌه ٌقلب فؤصبح: مثل  

  بها الموصوؾ وٌرٌد الصفة ٌذكر عندما : موصوؾ عن كناٌة - ٕ

 . الناقة وهى موصوؾ عن كناٌة: الصحراء سفٌنة:  مثل 

 . السفٌنة وهى موصوؾ عن كناٌة:   الٌم ابنة  :مثل 

  البترول وهو موصوؾ عن كناٌة:  األسود مثل : الذهب 

  ، علٌه وٌعود بالموصوؾ متصل شىء إلى تنسب ولكنها بالصفة فٌها ٌصرح عندما :نسبة عن كناٌة - ٖ

 . إلٌه الفضل نسبة عن كناٌة: فبلن ســار حٌث ٌسٌـــر الفضل: مثل 

 .إلٌه الكرم ونسبة إلٌه المجد نسبة عن كناٌة: بردٌك ملء والكرم.ثوبٌك بٌن جدالم: مثل 

  حسٌة صورة فى المعنوى وإبراز بالموصوؾ الصفة التصاق شدة على الداللة: الفنٌة للكناٌة عن نسبة القٌمة

 ) اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل علٌه فى إٌجاز وتجسٌم ( . سر جمال لكناٌة :

 أن الكناٌة مستمدة من البٌبة معبرة عنه ؛ فما ٌصلح لبٌبة مكانٌة أو زمانٌة قد ال ٌصلح لؽٌرها  لمبقى أن تع

 ( https://dardery.site/archives/1493ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 كناًحددرًتاخ على ال

  :ٗٞع جٌُ٘ح٣س ك٢ ج٧ٓػِس جُطح٤ُس ذ٤ٖ :  ِٔ

 ذـــــــــــــــــ٤ٝ جُٔطـــــــــــــــــحذم ٫ ضٗـــــــــــــــــٌٞ ئٓـــــــــــــــــحؤْٛ  -ٔ

  

 ٠ـــــــــــــــــرم جُوـــــــــــــــــىٌٝ ٫ٝ ؿٓـــــــــــــــــَ جُٔ٘حو٣ـــــــــــــــــَ .. 

 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 ك٬ٕ ٝجْغ جُٛىٌ -ٕ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        صوؾكناٌة عن مو ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

ـــــــــــــــٚ -ٖ  كٔـــــــــــــــح ؾـــــــــــــــحَٙ ؾـــــــــــــــٞو ٫ٝ قـــــــــــــــَ وٝٗ

  
ـــــــــــــــع ٣ٓـــــــــــــــ٤ٍ  ـــــــــــــــٞو ق٤ ـــــــــــــــٖ ٣ٓـــــــــــــــ٤ٍ جُؿ ٌُٝ 

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
ــــــــــُٚ          -ٗ ُٓ ْش أْػ٬ َٞ ْٗطَــــــــــ ِِ ج لِــــــــــ٢ َػَِــــــــــ٠ جُوُــــــــــْى ْٜ َُ 

  
ـــــــــــــــــــر  ْٖ ـــــــــــــــــــْص ذِأ رَ ًَ  ٝ.ٍُ ـــــــــــــــــــٞ ٍِ ُن٤ُ ـــــــــــــــــــح َٟ ٍِ جُِّ٘  ح

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 .ذؼٝ جُ٘حِ ٣٘ظٍ ئ٠ُ جُى٤ٗح ذٔ٘ظحٌ أذ٤ٝ  -٘

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 ك٬ٕ ه٤ٍٛ جُ٘ظٍ . -ٙ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 أذى ُظح٫ُْ ٣ُطأ٠ُة ٌأْٚ  - 7

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
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 . ك٬ٕ ػ٣ٍٝ جُْٞحو -8

  كناٌة عن نسبة ׄ                        ؾكناٌة عن موصو ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

ـــــــــــــح -9 ـــــــــــــ٢ ٓ٘حَُ٘ ـــــــــــــحً ك ـــــــــــــغ جُٟـــــــــــــ٤ق ػ٤٘  ٫ ٣ٍك

  
ــــــــــــــــــــــــــــــح ٝٓرطٓــــــــــــــــــــــــــــــْ   ئ٫ ُٟــــــــــــــــــــــــــــــحقي ٓ٘

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 . ُٔإٖٓ ٣أًَ ك٢ ٓؼ٢ ٝجقى ٝجٌُحكٍ ٣أًَ ك٢ ْرؼس أٓؼحءج -ٓٔ
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
ـــــــــــــىٍٛ -ٔٔ ـــــــــــــ٢ ْـــــــــــــحُق جُ ـــــــــــــحز ج٧ٛـــــــــــــٍجّ ك  ٝذ٘

  
ـــــــــــــــــــــٞٗ  ـــــــــــــــــــــى جُطكـــــــــــــــــــــى١  ٢ًل ـــــــــــــــــــــ٬ّ ػ٘  جٌُ

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
ـــــــــــــــح -ٕٔ َِّٜ ًُ  َٜ ْٕ ٣ؿٔـــــــــــــــَغ ج٧ٌ ـــــــــــــــ٠ أ وُّ جُلطَ َٞ ـــــــــــــــ َ٣ 

  
ٌِ ٓـــــــــــــــــح َّللاُ ٚـــــــــــــــــحِٗغُ   ـــــــــــــــــْى ـــــــــــــــــح ٣َ َّٔ  ئ٤ُـــــــــــــــــٚ ُٝ

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
َُ ٝجُر٤ــــــــــــــــىجُء ضؼٍك٘ــــــــــــــــ٢  -ٖٔ َُ ٝج٤ُِــــــــــــــــ  كحُه٤ــــــــــــــــ

  
  ُْ ُِ ٝجُوِـــــــــــــــ  ٝجُٓـــــــــــــــ٤ُق ٝجُـــــــــــــــٍُٓف ٝجُو٠ٍـــــــــــــــح

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
ــــــــــــــص ْــــــــــــــٍ جُكٓــــــــــــــٖ -ٗٔ ــــــــــــــس جُٟــــــــــــــحو أٗ  ٣حذ٘

  
 ضؿِــــــــــــــــــــــ٠ ػِــــــــــــــــــــــ٠ ذ٘ــــــــــــــــــــــ٢ ج٩ٗٓــــــــــــــــــــــحٕ 

 
  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  
 .جُؼ٤ٖ ذ٤ٍٛز ٝج٤ُى ه٤ٍٛز -٘ٔ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

ُُْكِٞش( . -ٙٔ حِقِد ج َٛ ًَ  ْٖ ٌُ ٫ ضَ َٝ ذَِّي  ٌَ  ِْ ٌْ ٍْ ُُِك رِ ْٚ  ـ )كَح

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

ٔ7-  ٍَ َٟ َِ ج٧ْن طَِط٤ ْٓ ُٔ َم جُ ْٞ جزُ كَ ٌَ رَح ُٔ ِش جُ ٍَ  .َؾ

  كناٌة عن نسبة ׄ                        عن موصوؾكناٌة  ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

رُٞع -8ٔ ْْ ج ج٧ ًَ َٛ ح  ًٞ ِْٗهلَح جُء ج ٍَ ْٟ هَسُ جَُه ٌَ َٞ َِٜىِش جُ َٖ. 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

ٔ9-  ُْ  َٕ ـِ ُوٝ رَح ْٛ ِٔ ُع جُ ُْ َٗ ٌُُِٚ٘ ْٔ ُ٣ 
ًُ ٤ ِٔ ِْ ج جُطِّ ًَ َٛ ٍْ َِ 

  كناٌة عن نسبة ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

َٜح ﴾.ه -ٕٓ َؾ ْٝ ََ َٜح  ْ٘ ِٓ َنََِن  َٝ جِقَىٍز  َٝ  ٍّ ْٖ َْٗل ِٓ  ْْ ٌُ ١ًِ َنَِوَ ُ ضََؼح٠َُ: ﴿ جَُّ ٍَ َّللاَّ  ح

  اٌة عن نسبةكن ׄ                        كناٌة عن موصوؾ ׄ            كناٌة عن صفة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1493ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    )  
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 تمنع من إرادة المعنى األصلى . كلمة استعملت فى ؼٌر ما وضعت له لعبلقة بٌنها وبٌن المقصود ؼٌر المشابهة ، مع قرٌنة

 من عبلقات المجاز المرسل

 . ومنها ، لعبلقه  هو أطلق الذى فالشىء ؼٌره وإرادة شًء إطبلق على ٌقوم المجاز -

 .                     الكل وٌرٌد الجزء ٌطلق:   أ  ( مجاز مرسل عبلقته الجزبٌة

   " العبد""  الكل وأراد"  رقبة"   بالجزء عّبر) رقبة".   فتحرٌر 

 ألقى المعلم كلمة بلٌؽة . ) عّبر بالجزء "  كلمة " وأراد الكل " كبلم " ( ؛ ألن المعلم لم ٌقل كلمة واحدة . 

 ) عبر بالجزء " جفنى " وأراد " العٌن " ( .  جرى الدمع من جفنى فقالت وما بكا ؟  

   الجزء وإرادة الكل إطبلق: ب ( مجاز مرسل عبلقته الكلٌة 

 قال ـ تعالى ـ على لسان نوح علٌه السبلم: " وإنى كلما دعوتهم ؛ لتؽفر لهم ، جعلوا أصابعهم فى آذانهم "  -

 فهم لم ٌضعوا األصابع ، وإنما وضعوا أنملة ، واألصابع ُكـلٌ بالنسبة لؤلنامل

 لم ٌشرب ماء النٌل كله  شربت ماء النٌل . ) عبر بالكل " ماء النٌل " وأراد الجزء " بعض الماء "( ؛ ألنه -

 المسبب وإرادة السبب إطبلق:  جـ ( مجاز مرسل عبلقته السببٌة

 للمعلم أٌاد على تبلمٌذه .   ) فالمقصود "الفضل" ، و"الٌد" سبب فى هذا "الفضل" ( . 

 ( .خروج العشب سبب والؽٌث ، العشب فالمقصود.) رعٌنا الؽٌث 

 السبب. وإرادة النتٌجة) المسبب( بلقإط:  د  ( مجاز مرسل عبلقته المسببٌة 

ٌنزل هللا الرزق من السماء .) فالمقصود المطر، و  والرزق"مسبب" أي نتٌجة عنه فبذكر الناتج تكون العبلقة " مسببٌة  

. ) " 

 فٌه. ما وٌرٌد المكان ٌذكر أن: هـ( مجاز المرسل عبلقته المحلٌة

 "القلب" لكنه ـ عز وجل ـ عبر عنه بمحله وهو" الصدر" ٌقول تعالى : " ألم نشرح لك صدرك ".)والمقصود 

 لكن المتحدث عبر عنهم بمحلهم وهو "الفصل"( .” شرحت الدرس للفصل . ) والمقصود "الطبلب 

ة ٌّ  المحل. وٌرٌد الحال ٌطلق: و ( مجاز مرسل عبلقته الحالّ

 عبر عنها بالحالّ فٌها "النعٌم"( ." إن األبرار لفى نعٌم " .) فالمقصود "الجنة" ، لكن هللا ـ تعالى ـ  

 نزلت بالقوم فؤكرمونى .) فالمقصود "المكان" الذى " ٌحل " فٌه القوم ، لكنك عبرت عن المحل بـ "الحال" فٌه ( . 

 علٌه. كان ما باسم الشىء تسمٌة: ز ( مجاز مرسل عبلقته اعتبار ما كان

قصود "الكبار" ممن " كانوا ٌتامى" لكن هللا ، عز وجل ، ذكر ما  كانوا ٌقول ـ تعالى ـ : " وآتوا الٌتامى أموالهم ".) فالم 

 علٌه إثارة للشفقة علٌهم ( .

 ألبس قطن بلدى .  ) فالمقصود "المبلبس" ، وُعـبِر عنها بما كانت علٌه "القطن"( . 

 إلٌه. سٌصٌر ما باسم الشًء تسمٌة: ح ( مجاز مرسل عبلقته اعتبار ما سٌكون

 نارا .) عبر عن الحطب بما سٌكون علٌه حٌن ٌحترق ( .أوقد الرجل  

 ؼرست الٌوم شجرا .)فاإلنسان ال ٌؽرس الٌوم شجرا ، وإنما ٌؽرس فسٌلة تكون فٌما بعد شجرا(. 

 

 المرسل المجاز جمال سر

 . المجازى والمعنى األصلى المعنى بٌن العبلقة اختٌار فى الدقة مع ، المقبولة والمبالؽة اإلٌجاز
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 درًتاخ على الهخاز الهرصلد

 -:قىو جٌُِٔس جُط٢ جْطؼِٔص ٓؿحَج ٬ٍْٓ ٓر٤ٖ ٗٞع جُؼ٬هس ك٤ٔح ٢ِ٣:ِٔ

 ٝٓـــــــــــــــح ٓـــــــــــــــٖ ٣ـــــــــــــــى ئ٫ ٣ـــــــــــــــى َّللا كٞهٜـــــــــــــــح - -ٔ

  
 ٫ٝ  ـــــــــــــــــــــــــــــحُْ ئ٫ ْـــــــــــــــــــــــــــــ٤ر٠ِ ذـــــــــــــــــــــــــــــأ ِْ 

 
  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
ِٖ كَْطــــــــــــــٖ   -ٕ  ٌجٛــــــــــــــٌد كــــــــــــــ٢ جُٟــــــــــــــِٞع ُِٓــــــــــــــل

  
  ّْ ـــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــٜٖ ذَ٘ـ َٕ ٖحَػ ٍْ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــح غُـ ًِٔ 

 
  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
َٕ "هحٍ ضؼح٠ُ :  -ٖ حِوهُٞ َٛ ئَِّٗح َُ َٝ َٜح  َِْ٘ح ك٤ِ ٍَ جَُّط٢ِ أَْهرَ ُِْؼ٤ْ ج َٝ َٜح  َّ٘ح ك٤ِ ًُ ٣َسَ جَُّط٢ِ  ٍْ ُْوَ ٍِ ج أَ ْْ ج َٝ" 

  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
ـــــــــــــَ٘ح  -ٗ ُْ ـــــــــــــ٤ِٞف ُٗلٞ ُّٓ ـــــــــــــ٠ قـــــــــــــىِّ جُ َُ ػِ ـــــــــــــ٤ ِٓ  ض

  
  َُ ــــــــــــــ٤ ــــــــــــــ٤ُٞف ضَٓ ُّٓ ــــــــــــــٍ جُ ــــــــــــــ٠ َؿ٤ْ َّ ػِ ــــــــــــــ٤ْ َُ َٝ 

 
  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
َٕ "هحٍ ضؼح٠ُ :  -٘ َٜح َنحُُِىٝ ْْ ك٤ِ ُٛ ِس َّللّاِ  َٔ ْق ٌَ ْْ كَل٢ِ  ُٜ ُٛ ُؾٞ ُٝ ْص  َّٟ َٖ جْذ٤َ ٣ ًِ ح جَُّ َّٓ أَ َٝ" 

  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
َٕ  :" هحٍ ضؼح٠ُ -ٙ َُ ٫َ ضَْك َٝ َٜح  ٍَّ َػ٤ُْ٘ ٢ْ ضَوَ ًَ َي  ِّٓ َؾْؼَ٘حَى ئ٠َُِ أُ ٍَ  ."كَ

  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
ُٚ  "ٝهحٍ ضؼح٠ُ: -7 ْٔ ُٛ َ٤ِْ ٍَ كَ ْٜ َّٗ ُْ جُ ٌُ ٘ ِٓ َِٜى  َٖ  ٖ َٔ  "كَ

  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
ــــــــــــد َػــــــــٖ ُؾـــــــلـــــ٢ٗٞ -8 ـِ َِٜى جَُِــــــُٚ َُــــــــــْ ٣َ ـــــــــ َٖ 

 
َُ ِقٓـــــــــ٢ّ  َُــــــــــْ ٣َـــهــــ َٝ ـهــٛـــُُٚ ْــــــحَػـــسً  َٖ  

 
  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المرسل فً كلمة  المجازׄ  
ٍْ "ٝهحٍ ضؼح٠ُ:   -9 ٍّ َق٤ِِ ـ٬َُ َٗحُٙ ذِ ٍْ َّٗ  "كَرَ

  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
ْْ  : "هحٍ ضؼح٠ُ -ٓٔ ِٜ َّ ك٢ِ هُُِٞذِ ح ٤َُْ َّٓ  ِْٜ ِٛ ج َٞ َٕ ذِأَْك  "٣َوُُُٞٞ

  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
ّْ غ٤ِحذَــــــــــــــــُٚ  - -ٔٔ ــــــــــــــــ َٚ ِف ج٧ ْٓ ٍّ ُص ذــــــــــــــــحُ ٌْ ٌَ ــــــــــــــــ َٗ  ك

  
   ِّ ٍَّ َكـــــــــــــــ ُٔ ُْ ػِـــــــــــــــ٠ جُوََ٘ـــــــــــــــح ذِ ـــــــــــــــ٣ٍ ٌَ َّ جُ  َُـــــــــــــــ٤ْ

 
  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
ــــــــــــــنٌ  -ٕٔ ـــــــــــــد ٞـحتـــ ــــــــــــــحم جُؿٞجٗ ـ ّـَ ٍُ نلـ  ٝجُركـــــــــــــ

  
 ًٔــــــــــــــــــىجً ًٛـــــــــــــــــى١ٌ ْحػـــــــــــــــــــس ج٩ٓٓـــــــــــــــــــحء 

 
  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
ج -ٖٔ ٍّ ــــــــــــــــــــــح جُؿــــــــــــــــــــــ٤ٕ ؾــــــــــــــــــــــ  ًــــــــــــــــــــــْ ذؼػ٘

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ٘ح جُؼ٤َُٞٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ج ٝأٌْ ًٌ 

 
  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
 ٠ــــــــــــــــــــــــ٤ٖ أٗــــــــــــــــــــــــح ٝٛــــــــــــــــــــــــٞ ٓــــــــــــــــــــــــحء -ٗٔ

  
ـــــــــــــــــــــــد   ٝجُطـــــــــــــــــــــــ٤ٖ كـــــــــــــــــــــــ٢ جُٔـــــــــــــــــــــــحء يجت

 
  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  
ذَح٤َِٗسَ ". ٘ٔ َُّ َْ٘ىُع جُ َْ ٤َِْْىُع َٗحِو٣َُٚ    هحٍ ضؼح٠ُ :" كَ

  ........................................................................نوع العبلقة  ׄ   ...........................................................المجاز المرسل فً كلمة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1517جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ٣ُُٔى ٖٓ جُطى٣ٌرحش)  
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              الطبــاق

 { كذب – صدق{ }  شر – خٌر: }  ، مثل ضادالت وٌسمى المعنى فى بمضادها تؤتى ثم بكلمة تؤتى أن هو

 { ٌجهل – ٌعلم}   إٌجاب{   ٌعلم ال – ٌعلم: }  مثل  سلب طباق إلى ٌنقسم

 : أمثـــــــــــــــــــــــــــــــلة   

ــــــــــــــــٖ ٌؾــــــــــــــــَ          -ٔ ــــــــــــــــح ْــــــــــــــــِْ ٓ ــــــــــــــــ٠ ٣  ٫ ضؼؿر

  
 ٞـــــــــــــــــــكي جُٔٗـــــــــــــــــــ٤د ذٍأْـــــــــــــــــــٚ كرٌـــــــــــــــــــ٠. 

 
                     .  هللا من ٌستخفون وال الناس من ٌستخفون -ٕ 

ُه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى {  -ٖ  وقال تعالى: } َوأَنَّ

 ددرًتاخ على الطتاق

  :ٝ ذ٤ٖ ٗٞػٚ ٠رحم ًَ جْطهٍؼ

 ٔ-  َٖ ٣ ًِ جَُّ َٝ َٕ  هحٍ ضؼح٠ُ: ) ْٖ  ٣َْىُػٞ ِٓ  ِٕ ِ  ُوٝ َٕ  ٫ َّللاَّ ٤ْثحً  ٣َْهُِوُٞ َٖ  ْْ ُٛ َٝ  َٕ   .( ٣ُْهَِوُٞ

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

َق٠ هحٍ ضؼح٠ُ: ) -ٕ ْٝ َ ْْ  كَأ ِٜ ْٕ  ئ٤َُِْ رُِّكٞج أَ زً  َْ ٍَ ٌْ ً  ذُ ٤ّح ِٗ َػ َٝ). 

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ْْ هح -ٖ ُٜ رُ َٓ هٌٞو( ْٝٛ أ٣وح حً  ٍ ضؼح٠ُ: )ٝضَْك ٌُ.  

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

٤ِّثَح -ٗ َْ  ُ ٍُ َّللاَّ َُثَِي ٣ُرَىِّ ْٝ ُ حًُِكح كَأ َٚ  ٬ً َٔ ََ َػ ِٔ َػ َٝ  َٖ َٓ آ َٝ ٖ ضَحَخ  َٓ ح{ هحٍ ضؼح٠ُ : }ئ٫َِّ  ًٔ ِق٤ ٌَّ ج  ًٌ ُ َؿلُٞ َٕ َّللاَّ ح ًَ َٝ َ٘حٍش  َٓ ْْ َق ِٜ  .ضِ

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

٤ْطًح كَأَْق٤َْ٤َ٘حُٙ ..{ -٘ َٓ  َٕ ح ًَ  ٖ َٓ  َٝ  هحٍ ضؼح٠ُ :}أَ

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ٙ- ٟ َٞ ــــــــــــ ََ جُٜ ــــــــــــ ِٔ ْٕ أَْق ــــــــــــأ ٍٜ ذ ــــــــــــ٢ ٌج ــــــــــــ٠ أٗ٘  ػِ

  
ـــــــــــــــــــحَ   .  ـــــــــــــــــــُٚ ٫َ ػِـــــــــــــــــــ٢ّ ٫ٝ ٤ُِ ْ٘ ِٓ َؼ  ٍُ  ٝأَْنـــــــــــــــــــ

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ٟضُ  -7 َٞ ــــــــــ ُْ جُّ٘ ــــــــــ ــــــــــُع ٫ أػَِ ــــــــــٖ ق٤ ــــــــــ٢ ٓ ُ ُٝ ــــــــــ٤ّ  وَ

  
ٔ.  . ُْ ُم ٓــــــــــٖ َق٤ــــــــــُع أػَِــــــــــ ْٞ ــــــــــ ّٗ ١ٍِ ئُــــــــــ٢ّ جُ ــــــــــ ْٓ َ٣ َٝ 

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

8-  َٓ َٜح  َٜح َُ َؼ ْْ ُٝ ح ئ٫َِّ  ًٓ ُِِّق َّللّاُ َْٗل ٌَ رَْص ..َ{   هحٍ ضؼح٠ُ :}٫َ ٣ُ َٓ طَ ًْ ح ج َٓ َٜح  َػ٤َِْ َٝ رَْص  َٓ ًَ  ح 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

9-  ُْ ُٜ ْ٘ ـــــــــــ ـــــــــــح َٝػ َِ َػَّ٘ ـــــــــــح ـــــــــــص، جَُّ٘ ِْ ِٜ ْٕ َؾ ـــــــــــ٢ِِ، ئِ َْ 

  
 .   ٍُ ـــــــــــــــــــٞ ُٜ ٌْ َٝؾ ـــــــــــــــــــٞجًء ػـــــــــــــــــــحُِ َْ  َّ ـــــــــــــــــــ٤ْ  كَِ

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ـــــــــــــىْ  -ٓٔ ـــــــــــــْ أَؾ ـــــــــــــحزَ كََِ ُْك٤ ـــــــــــــطَْرو٢ ج ْْ ُش أَ ٍْ ـــــــــــــأَنَّ  ض

  
ـــــــــــــــــــّىٓح  .  ْٕ أَضَوَ ـــــــــــــــــــَ أَ ػ ِٓ ـــــــــــــــــــحزً   َُِْ٘لٓـــــــــــــــــــ٢ ق٤

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

 أوال : المحسناث البالغيت في مقرر البالغت
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 جُٞهص ًح٤ُٓق ئٕ ُْ ضوطؼٚ هطؼي . -ٔٔ

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

٤ُص(هحٍ ضؼح٠ُ:  -ٕٔ ِٔ ُ٣ َٝ ١ًِ ٣ُْك٢ِ٤  ذ٢َِّ جَُّ ٌَ  ُْ ٤ِٛ ج ٍَ ٍَ ئِْذ  .)ئِْي هَح

 ............................................................................نوعه:   (     )الطباق بٌن: 

حُء(هحٍ ضؼح٠ُ:  -ٖٔ َٗ َّٖٔ ضَ ِٓ َِْي  ُٔ ُْ ُُِع ج ضَ٘ َٝ حُء  َٗ ٖ ضَ َٓ َِْي  ُٔ ُْ  .)ضُْإض٢ِ ج

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ـــــــــــــــَ          -ٗٔ ـــــــــــــــٖ ٌؾ ـــــــــــــــح ْـــــــــــــــِْ ٓ ـــــــــــــــ٠ ٣  ٫ ضؼؿر

  
 ٞـــــــــــــــــــكي جُٔٗـــــــــــــــــــ٤د ذٍأْـــــــــــــــــــٚ كرٌـــــــــــــــــــ٠. 

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

لُ هحٍ ضؼح٠ُ:  -٘ٔ ٌْ َ٤ِْ حَء كَ َٖ  ْٖ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ُِْْإ حَء كَ َٖ  ْٖ َٔ ()كَ ٍْ. 

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

َُْهر٤ِِع(هحٍ ضؼح٠ُ:  -ٙٔ زُ ج ٍَ ْػ ًَ ْٞ أَْػَؿرََي  َُ َٝ جُط٤َُِّّد  َٝ َُْهر٤ُِع  ١ِٞ ج طَ ْٓ َ٫ ٣ َْ  .)هُ

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

(هحٍ ضؼح٠ُ:  -7ٔ َٖ طَِى٣ ْٜ ُٓ حُٗٞج  ًَ ح  َٓ َٝ  ْْ ُٜ ضُ ٌَ ذَِكص ضَِّؿح ٌَ ح  َٔ َٰٟ كَ َُٜى ُْ ٬ََُسَ ذِح َّٟ ج جُ ُٝ ٍَ طَ ْٖ َٖ ج ٣ ًِ ثَِي جَُّ
 .)أََُُٰٝ

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ٌِٛن(هحٍ ضؼح٠ُ:  -8ٔ ج ََ  َٞ ُٛ ـُُٚ كَاَِيج  َٓ َِ ك٤ََْى ُْرَح٠ِ َُْكنِّ َػ٠َِ ج ُف ذِح ًِ َْ َْٗو  .)ذَ

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ّٓ هحٍ ضؼح٠ُ:  -9ٔ آٌء  َٞ َْ ()ِٚ ٍَ ذِ َٜ ْٖ َؾ َٓ َٝ  ٍَ ْٞ ُْوَ ٍّ ج َْ ْٖ أَ ّٓ  ْْ ٌُ ْ٘. 

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

٫َ هحٍ ضؼح٠ُ:  -ٕٓ َٝ حَػسً ۖ  َْ  َٕ ٝ ٍُ طَأِْن ْٓ َ٫َ ٣ ْْ ُٜ ٌَ ۖ كَاَِيج َؾحَء أََؾُِ ٍس أََؾ َّٓ َِّ أُ ٌُ ُِ َٝ () َٕ ٞ ُٓ طَْوِى ْٓ َ٣  

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

(هحٍ ضؼح٠ُ:  -ٕٔ َٕ ُٞ٘ ِٓ ْْ ٫َ ٣ُْإ ُٛ ٌْ ًِ ْْ ضُ٘ َُ ّْ ْْ أَ ُٜ ضَ ٌْ ًَ ْْ أَأَٗ ِٜ جٌء َػ٤َِْ َٞ َْ َٝ (. 

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

(هحٍ ضؼح٠ُ:  -ٕٕ َٕ ٞ ُٔ ْْ ٫َ ضَْؼَِ أَٗطُ َٝ  ُْ َ ٣َْؼَِ َّٕ َّللاَّ ٍَ ۚ ئِ ػَح ْٓ ِ ج٧َْ ٍِذُٞج ِلَّ ْٟ  .)ك٬ََ ضَ

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

(هحٍ ضؼح٠ُ:  -ٖٕ ج٧ُْٗػ٠ََٰ َٝ  ٍَ ًَ ًَّ ِٖ جُ َؾ٤ْ ْٝ َُّ ُ َنََِن جُ أََّٗٚ َٝ (. 

 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

 ػـــــــــــــٕ ػ٣ُـــــــــــــُج أٝ ٓـــــــــــــص ٝأٗـــــــــــــص ًـــــــــــــ٣ٍْ   -ٕٗ

  
ـــــــــــــــٞو.  ـــــــــــــــن جُر٘ ـــــــــــــــح ٝنل ـــــــــــــــٖ جُو٘ ـــــــــــــــ٤ٖ ٠ؼ  .ذ

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ٕ٘-    ْْ ــــــــــــــــ ُٜ ــــــــــــــــٍد ئّٗ ٤َِْ ًُ ــــــــــــــــ٢  ــــــــــــــــُٚ ذَ٘ ــــــــــــــــرََف ج٩َُ  هَ

  
 .  ٌِ ــــــــــــــــــــــــــح َٕ َُِؿ ــــــــــــــــــــــــــٞ ٫ ٣َلُ َٝ  َٕ ٝ ٌُ ــــــــــــــــــــــــــِى ـْ َ٫ ٣ 

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ــــــــــــــــــ٢        أ -ٕٙ ـِِ ْٟ ُُٜٞو كَ ـــــــــــــــــ ْٗ ـــــــــــــــــسُ جُٔ ذ٤َِّ ٍَ َُْؼ ـــــــــــــــــح ج َٗ 

  
ـــــــــــــــــــ٢ِِ.  ْٟ ٌُ كَ ــــــــــــــــــٞ ُٔ ـْ َٔ جُ َٝ  َّ ْٞ ٤ُْـــــــــــــــــــ  أَأَْؿــــــــــــــــــُىٝ ج

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ــــــــــــــيِ  -7ٕ َُ  ٌّ ْٔ ٤ــــــــــــــُى كأَٗــــــــــــــِص ٖــــــــــــــ ِٔ ُو جَُك ْٞ  جَُؼــــــــــــــ

  
 . َِّ ــــــــــــــــؼحَػي ؿ٤ْــــــــــــــــٍ ِ ــــــــــــــــ ُٖ ُــــــــــــــــْ ٣َْكؿــــــــــــــــْد  َٝ 

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ٍز       -8ٕ ٍَ ــــــــــــُص ذَِؼــــــــــــــــر ــــــــــــح َنطَط ــــــــــــٞ ٓ أَٓك َٝ ــــــــــــ١ُّ   أَُن

  
ـــــــــــــفَّ   َْ  ِِ ٠ـــــــــــــح ٍْ ـــــــــــــ٠ جُوِ ـــــــــــــفُّ َػِ ِٓ ِٝخ. ضَ ٍُ ــــــــــــــ  ُؿ

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )
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ٕ9- ٌُْ ــــــــــَ٘ َٝ ذ٤َ ـــــــــ٢  َٕ ذ٤َ٘ ــــــــــح ــــــــــى ً ـــــــــح هَـ ــــــــــأَقلَظُ ٓ َْ 

  
ـ٤ـــــــــــــــــر٢.  َٓ  َٝ ـــــــــــــــى١  َٜــ ٗ َٓ ُْ كـــــــــــــــــ٢  ًُ ــــــــــــــح أٌَػ َٝ 

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

ــــــــــــْ -ٖٓ ٌُ ِّ   ئ٤َُِــــ ــــــــــــــ٬ َٓ ََ   جُ  َٝ أَْـــــــــــأَُُٜح    َقـٔـــــــــــ

  
ـــــــــــــص كَأَؾ٤رــــــــــــــ٢  ـَ َّ ِٛــــــــــــــــــــــــ٢َ  ٣َٞٓــــــــــــــحً  ذَِ ئِٕ  ََ 

 
 ............................................................................نوعه:   (     الطباق بٌن: )

 ( https://dardery.site/archives/1536ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    )  

 

 المقابلة

 الترتٌب. على كذل ٌقابل بما ٌإتً ثم أكثر أو بمعنٌٌن ٌإتً أن و هو جملتٌن بٌن تكون 

ْبُكوا َكثًٌِرا "  " - ٌَ ْضَحُكوا َقلٌِبًل َوْل ٌَ  َفْل

ْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر " "   - ٌَ ؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َو ٌَ ِر َو ٌْ ْدُعوَن إِلَى اْلَخ ٌَ ٌة  نُكْم أُمَّ  َوْلَتُكن مِّ

ِهُم اْلَخَبابِثَ - ٌْ ُم َعلَ ٌَُحرِّ َباِت َو ٌِّ ٌُِحلُّ لَُهُم الطَّ         " " َو

 ( متقطع كثٌر من خٌر دابم قلٌل)   -

 .    وضده الشًء ذكر طرٌق عن وتوضٌحه المعنى تؤكٌد  الجمـال: سر

     

 على الطتاق و الهقاةلح ددرًتاخ

 ٤ُٓ ذ٤ٖ جُطرحم ٝجُٔوحذِس ك٢ جُؿَٔ جُطح٤ُس :

ْلٞ جُلٍُهَس  .  - -ٔ َٚ  ٖٓ ٌٍ ٌُ جُؿٔحػس ن٤ َى ًَ ُٝ جُرِـحء:   ٝهحٍ ذؼ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        اق إٌجاب طبׄ  

ـــــــــــــح-ٕ ـــــــــــــُد ػٜ٘ َٛ ْـــــــــــــ٬ جُوِ ٍَ  . ْٝـــــــــــــ٬ ٓٛـــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــ٢ .  ّْ ـــــــــــــــــحٕ جُٔإ ـــــــــــــــــٚ جُُٓ ـــــــــــــــــح ُؾٍَق  أَٝ أَْ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ُْ ذ٤ٔ٤ِ٘ــــــــــــــــــــٚ-ٖ ٌُ ٍٍ كــــــــــــــــــــ٤ ــــــــــــــــــــ١َ ن٤ــــــــــــــــــــ ِْ  . ٝذح

  
ــــــــــــــــــــٔح٤ُِح.  ِٗ ُْ ذ ٌُ ٍ  ػــــــــــــــــــــ٘ َٝ ٖــــــــــــــــــــ  ٝهــــــــــــــــــــحذِ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
٣ـــــــــــــــــــــُجً  -ٗ ُِ ـــــــــــــــــــــٞج َػ ذُٞج أَيُّ ٌَ ـــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــايج َق

  
ٝج  ُّ ٞج أَػـــــــــــــــــــــــــــــ ُٔ ـــــــــــــــــــــــــــــحَُ َْ  َيُـــــــــــــــــــــــــــــ٬٤. ٝئيج 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ش ج٤ُِــــــــــــــــــــــح٢ُ ػ٤ِــــــــــــــــــــــٚ -٘ ٍّ  ًِٔــــــــــــــــــــــح ٓــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــ٢  ِّٓ ــــــــــــــــــح٢ُ ضو ــــــــــــــــــ٢ ج٤ُِ ــــــــــــــــــُى ك  ٌمَّ ، ٝجُؼٜ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ٙ-   ٢ٌُ٘ ـــــــــــــــــِك ْٟ جِء ٣ُ ٍّ ـــــــــــــــــ ّٓ َٕ ذحُ ـــــــــــــــــح ً ٍٍ ـــــــــــــــــ ٘ظَ َٓ َٝ 

  
جِء ٣ُر٤ٌ٘ــــــــــــ٢.  ٍّ ــــــــــــ ّٟ ــــــــــــح ػــــــــــــحَو ذحُ َٓ َخ  ٍْ  ٣ــــــــــــح هُــــــــــــ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
7-  ْٞ َْ ٬َ٤ْ ضَأْ ٌَ ْْ ..{ ٝهحٍ ضؼح٠ُ: }ُِ ًُ ح آضَح َٔ ُقٞج ذِ ٍَ ٫َ ضَْل َٝ  ْْ ٌُ ح كَحضَ َٓ  ج َػ٠َِ 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
8-  ٍَ ــــــــــــــــــر٤ َٓ ِ َْ َٛــــــــــــــــــــلح ذحُـلُــــــــــــــــــــإجِو كــــــــــــــــــ٢  َٝ 

  
 .ِّ ـــــــــــــــٔ َٖ  ِٖ ـــــــــــــــ٤ ـــــــــــــــٖ َػ ِٓ ـــــــــــــــٞجِو  َٓ أٌ ُِِ َٔ ــــــــــــــــَ   

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                         طباق إٌجابׄ  
ـــــــــــــ٠ -9 ٘ ُٔ ـــــــــــــس  ذحُ ـــــــــــــ٠ جُطؼَِّ ــــــــــــُص ػِـ ـــــــــــــ٢ أهٔ  ئٗــ

  
 ضٌـــــــــــــٕٞ وٝجتـــــــــــــ٢ -هــــــــــــــــــحُٞج -كــــــــــــ٠ ؿـــــــــــــــٍذس 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
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للتواصل 01156008819

 واتس 

ٍُّ ٚــــــــــــى٣وَُٚ  -ٓٔ  كَطًــــــــــــ٠ ًــــــــــــحٕ ك٤ــــــــــــٚ ٓــــــــــــح ٣َٓــــــــــــ

  
ِٚ ٓـــــــــــــــح ٣ٓـــــــــــــــُٞء ج٧َػحِو٣ـــــــــــــــح.  َّٕ ك٤ـــــــــــــــ  ػِـــــــــــــــ٠ أَ

 
            مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 ػرــــــــــــٌع ٠ــــــــــــــــٞجك٢ كــــــــــ٢ جُرـــــــــــ٬و ٝػِــــــــــــس -ٔٔ

  
ـــــــــــــــس   ـــــــــــــــ٢ ػِ ــــــــــــــــحءك ــــــــــــــــح١ ٫ْطٗلــــــــ  ٓ٘لــــــ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
َٜح   -ٕٔ ــــــــــــــِهطُ ْٓ ُ٣ ٌِ ْٞ َٕ هُــــــــــــــْرُف جَُؿــــــــــــــ ــــــــــــــح ًَ ــــــــــــــسً  ّٓ  أُ

  
َٜح.  ــــــــــــ٤ ِٞ ٍْ ُ٣ ٍِ ــــــــــــى ُٖ جَُؼ ــــــــــــرََف ُقٓــــــــــــ ْٚ ــــــــــــٍجً، كأ ْٛ  َو

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ــــــــــ٠ جُركــــــــــٍ جٞطـــــــــــٍجَخ نٞج٠ـــــــــــ١ٍ -ٖٔ  ٖــــــــــحٍى ئُ

  
ـــــــــــــــــــــحِء.  ـــــــــــــــــــــحقٚ جُٜٞؾــــــ  ك٤ؿ٤ر٘ــــــــــــــــــــ٢  ذ٣ٍــــــ

 
       مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ٌُ  ٓــــــــــــــــــٞوٌع         -ٗٔ  ُٝوــــــــــــــى  يًــــــــــــــــٍضُي  ٝجُٜ٘ـــــــــــــــــح

  
ــــــــــــــــحء.  ــــــــــــــــٍس ٌٝؾـــــــ ـــــــــــــــ٤ٖ ٜٓـحذــــ ـــــــــــــــد ذ  ٝجُوِ

 
       مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ـــــــــــــــْص   -٘ٔ ْٕ ػظٔ ـــــــــــــــحُرِٟٞ ٝئ ُْ َّللاُ ذ ـــــــــــــــ٘ؼ ـــــــــــــــْى ٣  ه

  
  ُ ــــــــــــــــــ٢ َّللاَّ ِْ . ٣َْٝرطَِ ّ ذــــــــــــــــــحَُ٘ؼ ْٞ ــــــــــــــــــ َٝ جُوَ  ذؼــــــــــــــــــ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ٔٙ-  ِٙ َُ ئ٣ِؼـــــــــــــــــحِو ٘ؿـــــــــــــــــ ُٓ ـــــــــــــــــح  ٣ ٍُ ـــــــــــــــــ ْٛ ـــــــــــــــــح و ٣ 

  
ــــــــــــــــــــِىٙ.  ْٖ ْٝػ ــــــــــــــــــــ ِٓ ــــــــــــــــــــَق جُٔــــــــــــــــــــأٍْٓٞ  ْهِِ ُٓ ٝ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ُْؼ٤ِٗ٬َِس .  -7ٔ ٝ  ك٢ ج ٫ َػُى َٝ  ،ٍ ِّٓ َّ ُٚ ٚى٣ٌن ك٢ جُ ُؾ٬ً: ٤َُْ ٌَ ُق  ِٛ َ٣ َٕ ج َٞ ْل َٚ  ُٖ  ٝهحٍ نحُى ذ

                مقاتلة ׄ                                     طثاق سلة ׄ                        طثاق إيجاب ׄ  

ٔ8-  ٍِ ْٛ ــــــــــــــىَّ ـُ جُ ــــــــــــــحْ َ٣ ٌِ ــــــــــــــْص  ََ٘ٛ َٝ زً  ٍَ ــــــــــــــْه َٚ ــــــــــــــح  َ٣ 

  
ـــــــــــــــــــــــ٢َ   ِٛ َٝ-  ٍْٛ ِٖ  -جُـــــــــــــــــــــــىَّ ـــــــــــــــــــــــ ِٜ ْْ ضَ ـــــــــــــــــــــــ َُ 

 
 مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 ٝهــــــــــــــق جُهِــــــــــــــن ٣٘ظــــــــــــــٍٕٝ ؾٔـــ٤ــــــــــــــــــــؼح -9ٔ 

  
 ٤ًــــــــــــــق أذ٘ــــــــــــــ٢ هٞجػــــــــــــــى جُٔؿــــــــــــــى ٝقــــــــــــــى١   

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        إٌجاب  طباقׄ  
ٌٍِجّ. -ٕٓ طُٚ ئػحٗسُ جُ َٓ ْٖ أْهَؼَىْضٚ ٌِٗح٣َسُ جُِِّثحّ، أَهَح َٓ ُٝ جُهِلحء:   هحٍ ذؼ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 ُٝــــــــــــــــ٠ ٠ٝـــــــــــــــــٖ آُــ٤ــــــــــــــــص أ٫ أذـ٤ـــؼــــــــــــــــٚ -ٕٔ

  
ــــــــــــــــــح  ــــــــــــــــــىٍَّٛ ٓحٌُ ــــــــــــــــــٚ جُ ــــــــــــــــــٍٟ ُ  ٝأ٫ أٌٟ ؿ٤

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ــــــــــــــىٍ  -ٕٕ َّٔ َك ُٓ  ََ ػــــــــــــــ ِٓ  َٕ ــــــــــــــَى جُٔحٞــــــــــــــٞ ٓــــــــــــــح كَوَ َٝ 

  
ـــــــــــــــــــــىُ   ـــــــــــــــــــــِس ٣ُلوَ َٓ ـــــــــــــــــــــ٠ جُو٤ِح ـــــــــــــــــــــُٚ َقطّ ػُِ ِٓ  ٫ َٝ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ُ ٣َْؿؼَ  -ٖٕ َِّٚ ِٟ ُ٣ ْٕ ْٖ ٣ٍُْو أ َٓ ٝ ِّ ٬ ْْ ْىٌُٙ ُ٪ َٚ ـ  ٍَ ْٗ ِى٣َُٚ ٣َ ْٜ َ٣ ْٕ ٍِِو َّللا أ ُ٣ ْٖ َٔ ؾحً{ٝهحٍ ضؼح٠ُ:}كَ ٍَ ٤ِّوحً َق َٞ ْىٌٙ  َٚ  َْ 

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ٕٗ- ٢ُِٞ أَػــــــــــــــــ َٝ ِٚ ذِحُــــــــــــــــُىِٓٞع   كَؿــــــــــــــــٞو١ َػ٤َِــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــىُ   ٍَ ٣َٞؾ ـــــــــــــــَىٛ ـــــــــــــــُٚ جُ ػُِ ِٓ ـــــــــــــــ١ً ٫  ـــــــــــــــِى جَُ  ُِلَو

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ـــــــــــــ٠ ؿ٤ـــــــــــــٍ -ٕ٘ ـــــــــــــَ جُٔؼـــــــــــــٍٝف ك ـــــــــــــٖ ٣ؿؼ ٓٝ 

  
 أِٛــــــــــــٚ ٣ٌــــــــــــٖ قٔــــــــــــىٙ يٓــــــــــــح ػ٤ِــــــــــــٚ ٣ٝ٘ــــــــــــىّ. 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
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ـــــــــــــ -ٕٙ َْ َٝ  ْْ ـــــــــــــ ُٛ ٌُ ٝ َُ َِ ٣َٗـــــــــــــلَُغ ُـــــــــــــ٢  أ ـــــــــــــ جُو ج٤ُِّْ َٞ 

  
ـــــــــــــ٢.  ـــــــــــــ١ٍ ذ ـــــــــــــرِف ٣ُـ ّٛ ُٜ جُ ـــــــــــــح ذ٤ََ َٝ ـــــــــــــ٢  أٗػَ٘ َٝ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ــــــــــــد ػــــــــــــىٝج ٚــــــــــــى٣وٚ -7ٕ ٍٓ  ٝٓــــــــــــٖ ٣ـطــــــــــــٍْخ ٣ك

  
  ٍَّ ــــــــــــــــــ ٌَ ـــــــــــــــــُٚ ٫ ٣ُ َٓ ّ َٗل ٍِّ ـــــــــــــــــ ٌَ ـــــــــــــــــــــــــٖ ٫ ٣ُ َٓ َٝ ِّ 

 
  مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ٍِّ جُٔؼ٤ٛس  . -8ٕ ُِّ جُطحػس ئ٠ُِ ي ْٖ ػ : ٫ ضهٍؾٞج ٓ ٌُ  ٝهحٍ جُٔ٘ٛٞ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 ٜٝٓٔــــــــــح ضٌــــــــــٖ ػ٘ــــــــــى جٓــــــــــٍب ٓــــــــــٖ ن٤ِوــــــــــس -9ٕ

  
ـــــــــــــحِ ضُؼِـــــــــــــْ  ـــــــــــــ٠ ػِـــــــــــــ٠ جُ٘ ـــــــــــــح ضهل ْٕ نحُٜ ئ َٝ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
ٖٓ- ًٌَ ُْ ٓــــــــــح ضـــــــــــأض٢ ٝٓــــــــــح ضَــــــــــــ  ئٕ ً٘ــــــــــَص ضَؼـــــــــــــَِ

  
ــــــــــــٖ ػِــــــــــــ٠ َقــــــــــــــًٌ هــــــــــــى ٣َ٘  ٌُ ٌُ كَ ًَ  لَــــــــــــُغ جَُكــــــــــــ

 
  مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
 
ٍُ ك٤ــــــــــٚ َق٤َـــــــــــــحزٌ ُِِوُُِــــــــــِٞخ ًٔــــــــــــــح -ٖٔ ًـــــــــــــــ ًِّ  ٝجُ

  
  ٍُ ـــــــــــــــ طَــ َٔ ــــــــــــــص جُ ــــــــــــــ٢ جُــــــــــــــر٬َِو ئيج ٓــــــــــــــح ٓحضَ  ٣ُك٤ِ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

َٖ  ٖٓ ُقدِّ  ػ٠ِ جُوُِٞخُ  ُؾرَِِصْ  -ٕٖ َٓ ِٝ  ئ٤َُٜح أْق ـْ  ئ٤َُٜح. أْحءَ  ٖٓ ٝذُ

       مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ٍُ ج٤ُٓثسَ  .ٖٖ ُّٝ ٣ُظٜ           ٣ُْٝهل٢ جُكٓ٘سَ.  جُؼى

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ٖ ذَْؼىُ  هحٍ ضؼح٢ُ :" -ٖٗ ِٓ َٝ  َُ ٖ هَْر ِٓ  ٍُ ْٓ ِ ج٧َْ  " .  ِلَّ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ِٜ  هحٍ ضؼح٢ُ :" -ٖ٘ ٌْ ج٧َْ َٝ جِش  َٝ ح َٔ َّٓ ٍِ جُ ِ كَح٠ِ ُى ِلَّ ْٔ َُْك  " .  ج

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ْكَن ٫َ ٣َ »  -ٖٙ ٍِّ َّٕ جُ حَُٗٚ ئِ َٖ ٠ٍْء ئ٫َِّ  َٖ  ْٖ ِٓ ُع  َُ ْ٘ ُ٫َ ٣ َٝ جَُٗٚ  ََ ٠ٍْء ئ٫َِّ  َٖ ُٕ ك٢ِ  ٞ ٌُ. » 

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ع -7ٖ َُ ُْلَ َْ٘ى ج َٕ ِػ ٝ ٍُ ػُ ٌْ غ" .هحٍ ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٨ُٗٛحٌ: "ئٌِْٗ َُطَ َٔ َْ٘ى جُطَّ َٕ ِػ  ، ٝضَوُِِّٞ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ِٖ  هحٍ ضؼح٢ُ :" -8ٖ َٕ َػ ْٞ َٜ ْ٘ َ٣ َٝ ِٝف  ٍُ ْؼ َٔ ُْ َٕ ذِح ٝ ٍُ ُٓ ٣َأْ َٝ  ٍِ َُْه٤ْ َٕ ئ٠َُِ ج سٌ ٣َْىُػٞ َّٓ ْْ أُ ٌُ ٘ ِّٓ  ٌُٖ ُْطَ َٝ ٍِ ٌَ ٘ ُٔ ُْ   " ج

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ٖ ئ٠ُِ جُ٘حِ ٝض٢َٓء ئ٠ُِ َْٗلَٓي. -9ٖ ِٓ ْٕ ضُك ِّ أ    ٤ُّ ٖٓ جُكُ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ُِ، ٫ٝ ٣ؼلٞ ػ٘ى جُٔوىٌِز. -ٓٗ ُْ ٣ْؼلُٞ ػ٘ى جُؼؿ   جُِث٤

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

  أقدُّ جُٛىَم ٫ٝ أقدُّ جًٌَُخ. -ٔٗ

      مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ٕٗ-  . " َٕ ْْ ٣ُْهَِوُٞ ُٛ َٝ ٤ْثحً  َٖ  َٕ ِ ٫ ٣َْهُِوُٞ ِٕ َّللاَّ ْٖ ُوٝ ِٓ  َٕ َٖ ٣َْىُػٞ ٣ ًِ جَُّ َٝ  هحٍ ضؼح٢ُ :" 

                مقابلة  ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

٤ّحً" -ٖٗ ِٗ َػ َٝ زً  ٍَ ٌْ رُِّكٞج ذُ َْ  ْٕ ْْ أَ ِٜ َق٠ ئ٤َُِْ ْٝ َ    هحٍ ضؼح٢ُ :"  كَأ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
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   . ٝٓح ض٘حًٍ جنطِق ئٕ ج٧ٌٝجـ ؾٌ٘ٞو ٓؿ٘ىز ، كٔح ضؼحٌف ٜٓ٘ح جتطِق -ٗٗ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ُِ ٤ِٗحّ كايج ٓحضٞج جٗطَرَٜٞج -٘ٗ    .جَُّ٘ح

  ابلةمق ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

س وجءً  -ٙٗ َٓ ٬َّٓ    .ًل٠ ذحُ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

٤ُص(. -7ٗ ِٔ ُ٣ َٝ ١ًِ ٣ُْك٢ِ٤  ذ٢َِّ جَُّ ٌَ  ُْ ٤ِٛ ج ٍَ ٍَ ئِْذ   . هحٍ ضؼح٠ُ: )ئِْي هَح

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

رَْص ..َ{    -8ٗ َٓ طَ ًْ ح ج َٓ َٜح  َػ٤َِْ َٝ رَْص  َٓ ًَ ح  َٓ َٜح  َٜح َُ َؼ ْْ ُٝ ح ئ٫َِّ  ًٓ ُِِّق َّللّاُ َْٗل ٌَ  هحٍ ضؼح٠ُ :}٫َ ٣ُ

    مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

ــــــــــــرحِخ ًأَٗــــــــــــٚ            -9ٗ َّٗ ُٝ كــــــــــــ٢ جُ َٜ ْ٘ ــــــــــــ٤ْد ٣ــــــــــــ َّٗ  ٝجُ

  
  ٌُ ــــــــــــــــــــــح َٜٗ ِٚ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ٤ُف ذِؿحِٗر٤َْ ِٛ َ٣ ٌَ ــــــــــــــــــــــ ٤َُْ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  
٤ْٗح ئيج ُـــــــــــْ -ٓ٘ ـــــــــــُد جُـــــــــــّى ْٖ ضَْطُِ ـــــــــــ َٔ ٍِْو ذٜـــــــــــح    ُ ـــــــــــ  ضُ

  
 . ِّ ٍِ ؿــــــــــــــــــ ُٓ ٓــــــــــــــــــحَءزَ  َٓ  ْٝ ِكــــــــــــــــــد  أ ُٓ  ٌَ ٝ ٍُ ــــــــــــــــــ ُْ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إٌجاب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1548ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 :  الجنــــــــاس  

  . المعنى فى واختبلفهما اللفظ فى تقاربهما أو كلمتٌن تماثل هو            

  :- قسمٌن إلى وٌنقسم  

 ، مثل: وترتٌبها وهٌبتها وعددها الحروؾ نوع فى الكلمتٌن اتفاق:  التام الجناس -ٔ

َر َساَعةٍ  تعالى قال - ٌْ ٌُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبُِثوا َؼ اَعُة  ْوَم َتقُوُم السَّ ٌَ  .  "" َو

       . المؽرب فى المؽرب صلٌت -

ـــــــــــــــــــــىجٌْٛ ٓحوٓـــــــــــــــــــــص كـــــــــــــــــــــ٠ وجٌٛـــــــــــــــــــــْ -  ك

  
ــــــــــــ٠ أٌٞــــــــــــٜ  ــــــــــــص ك ــــــــــــح ٗٔ  .ْ:.     ٝأٌٞــــــــــــْٜ ٓ

 
 ئيج ِٓــــــــــــــــــــــــي ُــــــــــــــــــــــــْ ٣ٌــــــــــــــــــــــــٖ يجٛرــــــــــــــــــــــــس -

  
 كىػـــــــــــــــــــــــــــــٚ كىُٝطــــــــــــــــــــــــــــــٚ يجٛرــــــــــــــــــــــــــــــس .  . 

 
 ، أمثلة: السابقة الجوانب أحد فى الكلمتان تختلؾ أن : الناقص الجناس  -ٕ

ْنؤَْوَن َعْنهُ  تعالى قال -   ٌَ ْنَهْوَن َعْنُه َو ٌَ                   الخٌر نواصٌه فى معقود الخٌل  -      ""  َوُهْم 

لٌ لُِّكلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزةٍ  تعالى قال -   ٌْ  .  الجوانح بٌن لجوىا من الشفا هو البكاء إن -            ."" َو

ـــــــــــــٖ ػرـــــــــــــٍز - ـــــــــــــٚ ٓ ـــــــــــــٍٝخ ٝٓـــــــــــــح ذ ـــــــــــــح ُِـ ٣ 

  
 ُِٔٓـــــــــــــــــــــــــــــطٜحّ ٝػرـــــــــــــــــــــــــــــٍز ٍُِجتـــــــــــــــــــــــــــــ٢      

 
 ذــــــــــــــــ٤ٝ جُٛـــــــــــــــــلحتف ٫ ْــــــــــــــــٞو جُٛـــــــــــــــــكحتق   -

  
 كــــــــــــــ٢ ٓطــــــــــــــٜٖٞٗ ؾــــــــــــــ٬ء جُٗــــــــــــــي ٝج٣ٍُــــــــــــــد. 

 
طرٌق  عن االنتباه تثٌر ذهنٌة حركة إلى وٌإدى اللفظ فى التشابه من ناعمة موسٌقٌة نؽمة اشاعة هو : الجمـال سر

 . متكلفاً  ٌكون ال وٌنبؽى المعنى فى االختبلؾ

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1548
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 ددرًتاخ على الخناش :

 ػ٤ٖ ًَ ؾ٘حِ ك٤ٔح ٣أض٢ ، ٝذ٤ٖ ٗٞػٚ : ِ: 

ٍُ َّللا  : -ٔ ْٖ ٢ٍٖء ئ٫ّ ٖأَُٗٚ " هحٍ ٌْٞ ُع ٓ َُ ْ٘ ُٕ ك٢ ٢ٍٖء ئ٫ َجُٗٚ ، ٫ٝ ٣ُ َّٕ جٍُكن ٫ ٣ٌٞ  "ئ

 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )
 ٖٝٓ وػحتٚ ػ٤ِٚ ج٬ُّٓ: )جُِْٜ جْطٍ ػٌٞجض٘ح، ٝآٖٓ ٌٝػحض٘ح(  -ٕ

 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )
 ل٤ٚ(هحٍ أػٍجذ٢: )ٌقْ َّللا جٍٓأً أٓٓي ٓح ذ٤ٖ ك٤ٌٚ، ٝأ٠ِن ٓح ذ٤ٖ ً -ٖ

 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )
 " ًْ ٖٓ أ٤ٍٓ ٌكؼص ُٚ ػ٬ٓحش كِٔح ػ٬ ٓحش " -ٗ

 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )
 ُٛىٌ ئ٫ ٝجْغ جُٛىٌ"" ٫ ٣ؿِّ ك٢ ج -٘

 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )
 كٜٔــــــــــــــــــــــص ًطحذــــــــــــــــــــــي ٣ــــــــــــــــــــــح ْــــــــــــــــــــــ٤ى١ - ٙ

  
ـــــــــــــــــــــــــــص ٫ٝ ػؿـــــــــــــــــــــــــــد إٔ أ٤ٛٔـــــــــــــــــــــــــــح.   كٜٔ

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

 " ك٬ٕ ٣ٍٟخ ك٢ جُٛكٍجء ك٬ ٣َٟ ، ٣ٍٟٝخ ك٢ ج٤ُٜؿحء )جُكٍخ( ك٬ ٣ٌَ " . -7
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

ــــــــــــٍٍب  -8 ْٓ ِّ ج ْٞ ــــــــــــ َُ ْٖ ــــــــــــحَى َػــــــــــــ َٜ ــــــــــــحَى ُٗ َٜ ــــــــــــ٬َّ َٗ َٛ 

  
ــــــــــــــــوَح  َٗ ٍْ ذِ ــــــــــــــــَ٘ؼَّ ُٓ  ٍَ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــَق َؿ٤ْ ِْ ُ٣ ْْ ــــــــــــــــ  ِء   .َُ

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

ٍّ ْــــــــــــــــ -9 ٍّ ٝقــــــــــــــــح ــــــــــــــــ٠ ذ٘ــــــــــــــــ٢ ْــــــــــــــــح َٔ ح َٝق َٔ 

  
 . ِّ ٍّ ٝقــــــــــــــــــــــح ِٚ ْــــــــــــــــــــــح َّ ًٔػِــــــــــــــــــــــ  كِــــــــــــــــــــــ٤

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

ــــــــــــــــَٞؿ٠ -ٓٔ ــــــــــــــــَىّ جُ ٌِ ئَِيج جقطَ ــــــــــــــــح ُِ ػرَّ ــــــــــــــــح  ػرَّ

  
ـــــــــــــــــــُغ.  ـــــــــــــــــــُغ ٌذ٤ ٌَ ٝجٍُذ٤ ـــــــــــــــــــ ْٟ َُ كَ ـــــــــــــــــــ ْٟ  ٝجُلَ

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

ِف أََيجُػْٞج ذِ  -ٔٔ ْٞ َُْه ِٝ ج ِٖ أَ ْٓ َٖ ج٧َ ِّٓ  ٌٍ ْٓ ْْ أَ ُٛ ئَِيج َؾحء َٝ  ِٚ ..{  هحٍ ضؼح٠ُ: }

 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )
ٕٔ-  ٌْ ــــــــــص ػــــــــــحُِ ْٗ ــــــــــَد جُْٞؾَ٘ــــــــــحِء ٛــــــــــَ أ ًِ  ك٤َــــــــــح ٌج

  
 . ُْ ؼـــــــــــــــحُِ َٔ ـــــــــــــــ٢ ٤ًْـــــــــــــــَق ضِـــــــــــــــَي جُ ِٓ  كِـــــــــــــــىجُؤَى َْٗل

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

ٖٔ- ٢ِ٘٣ِٞ ـــــــــ ٌْ ِم ضَ ْٞ ـــــــــ َّٗ ـــــــــحٌ ِجُ ٠ ذِ٘ َٔ ِْ ـــــــــ َٓ ـــــــــح ُِ ٓ َْ ـــــــــ َْ 

  
 .٢ِ٘٣ِٞ ـــــــــــ ٌْ ِّ ضَ ْٞ ـــــــــــ َ٣ ْٖ ـــــــــــ ِٓ ــــــــــــِْد  ـــــــــــ٢ جُوَِ ُقرُّٜـــــــــــح كِ َٝ 

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

ٔٗ-  ٍّ ُْ ٍّ ٝػـــــــــــــ ُْ ْٖ قـــــــــــــ ـــــــــــــ ِٓ ُٛٔـــــــــــــح ك٤َحَُـــــــــــــي   ٠َٞج

  
ــــــــــــلحتف   .  َّٛ ــــــــــــلح ٝجُ َّٛ َوٟ ذــــــــــــ٤ْٖ جُ ٍَّ  ؾِى٣ــــــــــــُى جُــــــــــــ

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

ٔ٘-  ٍٍ ح َٔ ــــــــــــــ َٖ ٣ــــــــــــــٍف  ٌِ ِٜ كــــــــــــــ٢  ْٝ ٍّ ُْ جُــــــــــــــ  َٗٓــــــــــــــ٤

  
   ٍِ ٞ ُٔ ــــــــــــــــــ َٖ ـٍ  ج ٌَ ِٕ كــــــــــــــــــ٢  ُْ ــــــــــــــــــ ُٔ ُخ جُ ْٞ ــــــــــــــــــ َٚ َٝ 

 
 ..................................................................ه: نوع (      الجناس بٌن: )

ـــــــــــــــــّح -ٙٔ ـ َٔ ـــــــــــــــــحُخ أَُ ـــــــــــــــــ٠ جُٔـَطـــ ـطَ َٓ ـــــــــــــــــإجِو١   أَكُ

  
ـــــــــــــــّح  ـ َٔ ــــــــــــــ٢ أَُ ِْ ْأ ٌَ َم  ْٞ ــــــــــــــ ــــــــــــــ٤ُْد كَ َّٗ جُ َٝ ــــــــــــــُف  ْٛ  ضَ

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

ٔ7-  َِ ١ُ جَُه٤ ٍْ ٍِ ؾ . ٝج٠ُ جُه٤ َِ ٤ ّٓ ٣َسُ جُ ٍْ ٍِ ِؾ ْْ ك٢ ج٤ُٓ ُٜ ُ 

 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )
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، ئٕ ً٘ــــــــــــَص ػــــــــــــحِيٌ -8ٔ ّٖ ِٜ ٓــــــــــــِؼىجً كــــــــــــ٤ ُٓ  كَوِــــــــــــْق 

  
ـــــــــــــَص ػـــــــــــــحِي٫.  ً٘ ْٕ ، ئ ّٖ ُٜ ـــــــــــــ٘ ـــــــــــــىجً َػ رِؼ ُٓ  ٍْ ـــــــــــــ ِْ َٝ 

 
 ..................................................................نوعه:  (      س بٌن: )الجنا
ٔ9-  ْْ ــــــــــــــــــ ًُ ْؾـــــــــــــــــِى كــــــــــــــــــ٢ِ كـــــــــــــــــُإجِو١ ضـٍَج َٞ ُِِّ َّٕ  ئِ

  
 . ْْ ــــــــــــــــ ًُ ٔـــــــــــــــحِش ضـٍَج َٔ ََ جُ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ٢ هَْر ـــــــــــــــَص َػ٤ِْ٘ ٤َُْ 

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )

ــــــــــــــــس -ٕٓ ــــــــــــــــ٢ُّ هر٤َِ ُُ جُ٘ر ــــــــــــــــ ـْ ــــــــــــــــ٠ ٣َ طَ َٓ ــــــــــــــــح  ّ٘ ًُ 

  
 . َِ ِٚ ذحُو٘ــــــــــــــــــــح ٝجُو٘حذــــــــــــــــــــ َْ قحكط٤ــــــــــــــــــــ  ٗٛــــــــــــــــــــ

 
 ..................................................................نوعه:  (      الجناس بٌن: )
 (  فقط النثر فى بدٌعى محسن)   الســــــــــــجع

 دابماً  تسكن وهى(  فاصلة)  تسمى الفقرة فى األخٌرة فالكلمة. األخٌر الحرؾ فى أكثر أو فقرتٌن فى الفاصلتٌن توافق هو

 ، مثل: للوقؾ

  . الطمع عند وتقلون الفزع عند لتكثرون إنكم:.       لؤلنصار(  ص)  قال  - 

  عوده. واخضر عنقوده طاب ما :  فقال العنب خٌر ما ألعرابى قٌل - 

   . سمح ضوٌق وإذا صفح ظلم وإذا.  مدح بعد وإذا.  منح قرب إذا من:  فقال عشرة الناس أفضل نع حكٌم وقال - 

      موسٌقٌا جرسا ٌعطً     -        الجمـال سر

                   ووضوحا وتؤثٌرا قوة التعبٌر ٌزٌد  -                       

 

 ددرًتاخ على الضخع :

 ك٤ٔح ٣أض٢: ػط٤ٖ جُلحِٚط٤ٖ جُٔٓؿٞػ٤ٖ  ِ: 

 ٤ٚحّ جُوِد ػٖ جُلٌٍ ك٢ ج٥غحّ ، أكَٟ ٖٓ ٤ٚحّ جُرطٖ ػٖ جُطؼحّ . - ٔ

  ( الطعام - اآلثام السجع بين الفواصل التالية: )

 جُكٔى ل جُوى٣ْ ذ٬ ذىج٣س ، ٝجُرحه٢ ذ٬ ٜٗح٣س . - ٕ

  ........................(.......................................... السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 . ٤ٗحّ  ٝجُ٘حِ ذح٤َُِ ِٝٚٞج ج٧ٌقحّ ِٝٚٞج.  جُطؼحّ ٝأ٠ؼٔٞج.  ج٬ُّٓ أكٗٞج جُ٘حِ : أ٣ٜح(  ٘)  هحٍ -ٖ

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 ٫ٓس ػ٤ٖ ًَ ٖٝٓ جُٜحٓس ٖٓ أػ٤ًٙ -ٗ 

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

ْْ  ضؼح٠ُ هحٍ -٘  ُٜ حذَ َٓ َّٕ َػ٤ََِْ٘ح ِق َّْ ئِ ْْ غُ ُٜ َّٕ ئ٤ََُِْ٘ح ئ٣َِحذَ    . "" ئِ

  ..........................(........................................ السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 .هحٍ جُػؼحُر٢ُّ   : جُِكْوُى ٚىأُ جُوِٞخ، ٝجَُِّؿحُؼ ْرُد جُكٍٝخ  -ٙ

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

7-  .ِٚ ُٕ ذ وجذٚ، ٫ ذ٣َُّٚ ٝغ٤حذ  ٝهحٍ ذؼٝ جُرِـحء:ج٩ِٗٓح

  ..................................................................( سجع بٌن الفواصل التالٌة: )ال

8-  ،ٌٍ ٍَ ؿ٤ٍ ٤ْٓٓٞ ٌٍ، ٌُٝؾ ٌٍ، ٝك٘حِء َؿ٤ٍْ ٓؼٔٞ طٞ ْٔ َُْص ذٞجٍو َؿ٤ٍْ ٓ َُ  .ٝهحٍ أػٍجذ٢  ٍُؾَ ْأٍَ ُث٤ٔحً:َٗ

  ..........................................(........................ السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

َِْ٘ح: )ضؼح٠ُ هحٍ -9 َؾَؼ َٝ  ََ َِْ٘ح ج٤َُِّْ َؾَؼ َٝ ح ًْ ٌَ  ُِرَح َٜح ح جَُّ٘ ًٖ َؼح َٓ.) 

  ..................................................................( السجع بين الفواصل التالية: ) 

ٔٓ- َ٤ْ ّٓ ح هَْى َػحك٤ََْص.هحٍ أػٍجذ٢ّ يٛد ذحذ٘ٚ جُ َٔ ْٕ ًَ٘ص هَى أْذ٤َِْص، كَاََّٗي ٠َحَُ َّْ ئ ُٜ  :جُِ

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )
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ػَ : "ٖٓ أًَ ضٍْٔٛ، ٣وّٞ ذأٍٓٛـْ".ؾحء ك٢    -ٔٔ َٔ  جُ

  ........................................................(.......... السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 ه٤َ : ٠حػس جُٜٗٞو وجء ، ٝػ٤ٛحٜٗح وٝجء. -ٕٔ

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

ٖٔ-    ُٟ ٘ َّٓ ٍِْف  َ٠ َٝ ٍٞو،  ُٟ ْه َّٓ  ٌٍ ْى ِْ ُىٍٝو "هحٍ ضؼح٠ُ " ك٢ِ  ْٔ َّٓ   َ  ِ َٝ  ٍٞو، 

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 ٝجُؿرحٍ جٝضحوج " ، هحٍ ضؼح٠ُ " أُْ ٗؿؼَ ج٫ٌٜ ٜٓحوج   -ٗٔ

  .....................(............................................. السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 ٖٝٓ جػؿد ذؼِٔٚ قر١ أؾٍٙ . ،هحٍ جقىْٛ : ٖٓ ٖٓ ذٔؼٍٝكٚ ْو١ ٌٍٖٙ    -٘ٔ

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

ّ قٍٓحٕ ٍٓٗٝع، ٝضأو٣د ذحُؿ -ٙٔ ّٞ  ع"ٝنٟٞٝنٗٞع ل  ٞعهٍٞ أقٔى ٖٞه٢ّ: "جُٛ

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 ضِلحً  ٌٓٔٓحً  ٝجػ١ نِلحً  ٓ٘لوحً  جػ١ جُِْٜ -7ٔ

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: ) 

ْٝ ٌَْص كِِْٓ" .هح  -8ٔ ج كـْ٘، أ ًٍ  ٍ ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ:"ٌِقْ َّللاُ ػْرًىج هحٍ َن٤ْ

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 . هحٍ جقىْٛ : ٖٓ ٖٓ ذٔؼٍٝكٚ ْو١ ٌٍٖٙ ، ٖٝٓ جػؿد ذؼِٔٚ قر١ أؾٍٙ - 9ٔ

  ..................................................................( اصل التالٌة: )السجع بٌن الفو

 . جٕ ذؼى جٌُىٌ ٚلٞج ، ٝذؼى جُٔطٍ ٚكٞج : هحٍ جذٞ جُلَٟ جًُٜٔج٢ٗ  -ٕٓ

  ..................................................................( السجع بٌن الفواصل التالٌة: )

 ( https://dardery.site/archives/1579ى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ُِط)  

 ( ونثر شعر) التورٌـــــة-

 .من أمثلة التورٌة المراد ، و هو خفى وبعٌد مراد ؼٌر ظاهر قرٌب – معنٌان وله لفظ ذكر       

ـــــــــــــــــــح٢ٓ -ٔ ـــــــــــــــــــٖ أٓ ـــــــــــــــــــي ٓ ـــــــــــــــــــص ٌـ ذٍذ  ٝهحُ

 
ــــــــــــــــ٢.  ــــــــــــــــص ٌٝق ــــــــــــــــي أٗ ــــــــــــــــح ذٍذ ــــــــــــــــص ُٜ  كوِ

 
 التورٌة فً كلمة "روحً" ومعناها القرٌب "اذهبً" والقرٌنة "رح" والمعنً البعٌد " نفسً" وهو المقصود  -

ـــــــــــــح -ٕ ــــــــــــَع ٤ِٜٗـــ ــــــــــــ٠ ْــــــــــــٔؼ٢ أقحو٣  ًٝــــــــــــٌٍ ػِ

  
 كوــــــــــــــــــى ٌوش ج٧ٓـــــــــــــــــــٞجؼ ْـــــــــــــــــــحتِٚ ٜٗـــــــــــــــــــٍج. 

 
  هنا أكثر من تورٌة :

كلمة "سابله" فمعناها القرٌب "سٌولة الماء" والقرٌنة "األمواج" أما المعنى البعٌد والمراد هو "سابل التورٌة فً  -

 العطاء". 

التورٌة فً كلمة "نهرا" معناها القرٌب هو "نهر النٌل" والقرٌنة "األمواج" أما المعنى البعٌد والمراد هو "الزجر  -

 والكؾ". 

 ٤ًـــــــــــــــــــــــق ٣ٗـــــــــــــــــــــــٌٞ ٓـــــــــــــــــــــــٖ جُظٔـــــــــــــــــــــــح -ٖ

  
ـــــــــــــــــــــــــٚ ٛـــــــــــــــــــــــــً  ـــــــــــــــــــــــــٕٞ.ٓـــــــــــــــــــــــــٖ ُ  ٙ جُؼ٤

 
التورٌة فً كلمة "العٌون" فالمعنى القرٌب "ٌنابٌع الماء" والقرٌنة "الظمؤ" أما المعنى البعٌد والمقصود هو "عٌون  -

 اإلنسان" .

 :                                       جمالها سـر

  التفكٌر على تبعث فهً المباشر ؼٌر نىالمع إلى المباشر القرٌب المعنى من االنتقال فً الذهن وتشؽٌل المشاعر إثارة

 المشاعر. عن والتعبٌر األفكار أداء فً طابل دون باأللفاظ لعب مجرد تكن ولم متكلفه ؼٌر طبٌعٌة جاءت إذا

https://dardery.site/archives/1579
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 ددرًتاخ على الذىرًح:

 ػ٤ٖ جُط٣ٌٞس، ٓر٤٘ح جُٔؼ٠٘ جُو٣ٍد ٝجُٔؼ٠٘ جُرؼ٤ى جُٔوٛٞو ك٤ٔح ٢ِ٣ :

 حٕ كٔح ػلح .ٌأ٣ص أغٍج ٣ٍٛٓح ػىج ػ٤ِٚ جُُٓ -ٔ

  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

ـــــــــــص -ٕ  هـــــــــــحُٞج جُـــــــــــطّٔ ُـــــــــــي ٤٠ـــــــــــد ػـــــــــــ٤ٕ هِ

  
ــــــــــــىه٤ن  ــــــــــــ٢ جُ ــــــــــــظ ٝجُٔؼ٘ ــــــــــــٍخ جُِل  ٫ ٣ٍؾــــــــــــ٢ ذ

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 يٛر٘ح ٗهطْٛ ئ٢ُ جُكحًْ كٞؾىٗحٙ هى ه٢ٟ . -ٖ

  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 ٖٓ جُوٌٛٞ   ٤ٖثًح  غحٌ ج٤٣ٍُٖٛٔ ، كَٜ ٌأ٣صآٖحٛىش  -ٗ

  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

ـــــــــــــــــــــــــــــــْؼٍى ًحُوُٛــــــــــــــــــــــــــــــــ -٘ ِٖ  أْذ٤َـــــــــــــــــــــــــــــــحُش 

  
ــــــــــــــــــــح ٣َؼـــــــــــــــــــــْٞم .  َٜ ٌَ ذ ــــــــــــــــــــٞ ُٛ  ـــــــــــــــــــــٌٞ ٫ٝ هُ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــح - ــــــــــــــــــــــــــــــــِد َُْلظُٜ َٖ جُؼَؿحت ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٓٝ 

  
ه٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ   ٌَ ٍ  ٝٓؼ٘حٛـــــــــــــــــــــــــــــــــح "  ُقــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

ــــــــــــــــــــــــــــــَؿغ ذحُٔى٣ـــــــــــــــــــــــــــــــ -ٙ ْٓ  ُؾــــــــــــــــــــــــــــــُٞوٝج َُ٘

  
َٓىج  ٍْ ـــــــــــــــــــــــ َْ  ْْ ـــــــــــــــــــــــ ًُ  ــــــــــــــــــــــــِف ػِـــــــــــــــــــــــ٠ ُػ٬

 
ٍُ أَقٓــــــــــــــــــــــــٖ ٓــــــــــــــــــــــــح ضــــــــــــــــــــــــــ -  كــــــــــــــــــــــــحُط٤

  
ـــــــــــــــــــَىٟ     ـــــــــــــــــــُغ جُ٘ ـــــــــــــــــــى ٓـــــــــــــــــــح ٣وَ ْ٘ ُو ِػ ٍِّ ـــــــــــــــــــ  ـ

 
  ......................هوالمقصود ٌد المعنً البعو.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

َٝ ئِٕ قلِظَـــــــــــــــــــــــــــــص أَقـــــــــــــــــــــــــــــح -7 ٍْ  ٫ ؿـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 . ْٚ ــــــــــــــــــــ ٤ًِّـَ ًَّ  و٣ـــــــــــــــــــــَع جُٜـــــــــــــــــــــٟٞ كٜـــــــــــــــــــــ٢ جُ

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

ْرــــــــــــــــــــــــــــــــًٍوجٝج -8 ِٓ ــــــــــــــــــــــــــــــــرُٚ  ْٗ ُ٣ ٍُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ْٜ َُّ٘ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــَىٟ     َّٛ  ك٨َِْؾـــــــــــــــــــــــــــــــَ َيج ٣ْؿُِـــــــــــــــــــــــــــــــٞ جُ

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 أهــــــــــٍٞ ٝهــــــــــى ٖــــــــــ٘ٞج ئُــــــــــ٠ جُكــــــــــٍخ ؿــــــــــحٌز  -9

  
 كـــــــــــــــا٢ٗ أًـــــــــــــــَ جُهرـــــــــــــــُ ذـــــــــــــــحُؿرٖوػـــــــــــــــ٢ٗٞ  

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 ًأَّٗــــــــــــــــــــــــــــح ُِٔؿــــــــــــــــــــــــــــحٌٝز جهطٓــــــــــــــــــــــــــــٔ٘ح -ٓٔ

  
ــــــــــــــــــــىٓغ ؾــــــــــــــــــــح١ٌ      كوِرــــــــــــــــــــ٢ ؾــــــــــــــــــــحٌْٛ ٝجُ

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 يًـــــــــــــٍش ٝجٌُـــــــــــــأِ كـــــــــــــ٢ ًلـــــــــــــ٢ ٤ُـــــــــــــح٤ٌُْ -ٔٔ

  
ـــــــــــد  ـــــــــــ٢ ضؼ ـــــــــــد ك ـــــــــــ٢ ٌجقـــــــــــس ٝجُوِ ـــــــــــأِ ك  كحٌُ

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................قرٌبومعناها ال .................................التورٌة فً كلمة -

ــــــــــــــــس -ٕٔ ــــــــــــــــحٌ ُٝٞػ ــــــــــــــــٕٞ ئٕ جُٗــــــــــــــــٞم ٗ  ٣وُٞ

  
 كٔـــــــــــح ذـــــــــــحٍ ٖـــــــــــٞه٢ أٚـــــــــــرف ج٤ُـــــــــــّٞ ذـــــــــــحٌوج 

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -
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 واتس 

 ٝقِٔـــــــــــــــــــص ئٗٓـــــــــــــــــــحٗح ًِٝرـــــــــــــــــــح أٓحٗـــــــــــــــــــٚ -ٖٔ

  
 كٟــــــــــــــــــ٤ؼٜح ج٩ٗٓــــــــــــــــــحٕ ٝجٌُِــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــحكظ 

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

ــــــــــــــــــ٢ -ٗٔ ــــــــــــــــــَ ُ ــــــــــــــــــٚ ه ــــــــــــــــــح ػــــــــــــــــــحي٢ُ ك٤ ٣ 

  
 ئيج ذـــــــــــــــــــــــــــــــــــىج ٤ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــق أْـــــــــــــــــــــــــــــــــــِٞ    

 
 ٣ٔـــــــــــــــــــــــــــٍ ذـــــــــــــــــــــــــــ٠ ًـــــــــــــــــــــــــــَ ٝهـــــــــــــــــــــــــــص -

  
 ًِٝٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ ٣كِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞ 

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 ص ٗه٤ــــــــــــــــَ جُـــــــــــــــــٞوجو٫ؿــــــــــــــــٍٝ ئٕ قلظـــــــــــــــــ -٘ٔ

  
ــــــــــــــــــــــٟٞ     ــــــــــــــــــــــص جُ٘ ــــــــــــــــــــــى١ وك٘ ــــــــــــــــــــــي ػ٘ ٗ٧ 

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 هِــــــــــــــــــــــــــــــــــص ُٜٔــــــــــــــــــــــــــــــــــح ضػ٘ــــــــــــــــــــــــــــــــــص -ٙٔ

  
 ًوٟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤د جُه٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌُجٕ 

 
ـــــــــــــــــــــــــح جُـــــــــــــــــــــــــ١ً ٣ػ٘ـــــــــــــــــــــــــي هحُـــــــــــــــــــــــــص - ٓ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحُٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ ٝل غ ُ ّ٤ 

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 ٝٚـــــــــــــــحقد ُٔـــــــــــــــح أضـــــــــــــــحٙ جُـ٘ـــــــــــــــ٢ ضـــــــــــــــحٙ -7ٔ

  
 ٝٗلــــــــــــــــــــــــــــــــّ جُٔــــــــــــــــــــــــــــــــٍجو ٠ٔحقــــــــــــــــــــــــــــــــٚ 

 
 ٝه٤ـــــــــــــــــَ ُٜـــــــــــــــــَ أذٛـــــــــــــــــٍش ٓ٘ـــــــــــــــــٚ ٣ـــــــــــــــــىج -

 
 ص ٫ٝ ٌجقـــــــــــــــــــــــــــــــسضٗـــــــــــــــــــــــــــــــٌٍٛح هِـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

ــــــــــٌٟٞ -8ٔ ــــــــــ٢ جُ ــــــــــ٢ ك ــــــــــٖ قٍكط ــــــــــح ْــــــــــحت٢ِ ػ ٣ 

  
 ٣ــــــــــــــــــــــح ٞــــــــــــــــــــــ٤ؼط٢ كــــــــــــــــــــــ٤ْٜ ٝئك٬ْــــــــــــــــــــــ٢ 

 
ــــــــــــــــــٚ -  ٓــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــحٍ ٓــــــــــــــــــٖ وٌٛــــــــــــــــــْ ئٗلحه

  
 ٖ أػــــــــــــــــــــــ٤ٖ جُ٘ــــــــــــــــــــــحِ  ٣أنــــــــــــــــــــــًٙ ٓــــــــــــــــــــــ 

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

ـــــــــــــأؾرطْٜ -9ٔ ـــــــــــــح ك ـــــــــــــي نحوٓ ـــــــــــــً ُ ـــــــــــــحُٞج :جضه  ه

  
 أٗـــــــــــــ٢ ٣ٌـــــــــــــٕٞ ُ٘ـــــــــــــح ْ جُٗـــــــــــــؼٍ جٍُه٤ـــــــــــــن  . 

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 ٠ٍهــــــــــــــــــص جُرــــــــــــــــــحخ قطــــــــــــــــــ٠ ًِٔط٘ــــــــــــــــــ٢  -ٕٓ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢.  ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢ ًِٔط٘ ــــــــــــــــــــــــــــــــح ًِٔط٘  كِٔ

 
  ......................هوالمقصود المعنً البعٌد و.....................................ومعناها القرٌب .................................التورٌة فً كلمة -

 ( https://dardery.site/archives/1648ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    )  
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 ) الطتاق والهقاةلح والضخع والخناش والذىرًح( هحضناخعلى ال عانح  ددرًتاخ

 جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٤ٔح ٣أض٢ : ٗٞع  ػ٤ّٖ

 .جٍُٔٝءز جُظحٍٛز ك٢ جُػ٤حخ جُطحٍٛز - ٔ

  الثانٌة والثالثة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 .ئٕ أػظْ جًُٗٞخ ٓح ٚـٍ ػ٘ى ٚحقرٚ :  –٢ٌٞ َّللا ػ٘ٚ  -هحٍ ػ٢ِ  - ٕ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 كِْ ضُٟغ ج٧ػحو١ هىٌ ٖح٢ٗ ... ٫ٝ هحُٞج ك٬ٕ هى ٌٖح٢ٗ - ٖ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ٫ ٤ِ٣ن ذحُٔكٖٓ إٔ ٣ؼط٢ جُرؼ٤ى ٣ٝٔ٘غ جُو٣ٍد. - ٗ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ج٩ٗٓحٕ ذ وجذٚ ، ٫ ذ٣ُٚ ٝغ٤حذٚ. - ٘

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     تورٌة ׄ        طباقׄ  

ِْ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٙ ُْو٤َِّ ِٖ ج ٣ ََٜي ُِِىِّ ْؾ َٝ  ْْ  "كَأَهِ

 مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

7 - ٌٍُ ََ ق٤ٌْ ػٖ أقن جُ٘حِ ذحُ ثِ جٍ ".ُْ َّٞ  ٙ هحٍ : " جُلو٤ٍ جُٔهطحٍ ، ٝجُٟؼ٤ق جُٛ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

طّحخ . - 8 ٌُ ٌِطحخ ٝيٛد ئ٠ُ جُ  قَٔ أن٢ جُ

  الثانٌة والثالثة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

ِٖ ۖ هَىهحٍ ضؼح٠ُ : " ٫   -9 ٣ جَٙ ك٢ِ جُىِّ ٍَ ًْ ـ٢َِّ  ئِ ُْ َٖ ج ِٓ ُى  ْٖ ٍُّ َٖ جُ  "ضَّر٤ََّ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ٖٓ ٝؾى َّللا كٔحيج كوى ٖٝٓ كوى َّللا كٔحيج ٝؾى. - ٓٔ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 جُؿحٌ ُِؿحٌ ٝئٕ ؾحٌ. - ٔٔ

  مقابلة      ׄ             تورٌة ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

َ٘حشٍ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٕٔ َٓ ْْ َق ِٜ ٤ِّثَحضِ َْ  ُ ٍُ َّللاَّ ثَِي ٣ُرَىِّ
 "كَأََُُٰٝ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

"هحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٖٔ َٰٟ َٞ ح َؿ َٓ َٝ  ْْ ٌُ حِقرُ َٚ  ََّ َٞ ح  َٓ   َٰٟ َٞ َٛ ِْ ئَِيج  جَُّْ٘ؿ َٝ 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

ْْ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٗٔ ِٜ ذِّ ٌَ ْْ ِػَ٘ى  ُٛ ٍُ ْْ أَْؾ ُٜ َػ٤ِٗ٬ََسً كََِ َٝ ج  ًٍّ ِْ  ٌِ َٜح جَُّ٘ َٝ  َِ ُْٜ ذِح٤َُِّْ جَُ َٞ ْٓ َٕ أَ َٖ ٣ُ٘لِوُٞ ٣ ًِ  "جَُّ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ٖٓ ٫ٗص ًِٔطٚ ٝؾرص ٓكرطٚ. - ٘ٔ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباق ׄ  

ٔٙ- . ِٕ ٟ ٓط٤سُ جُٜٞج َٞ  جُٜ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

ْْ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -7ٔ ًُ ح آضَح َٔ ُقٞج ذِ ٍَ ٫َ ضَْل َٝ  ْْ ٌُ ح كَحضَ َٓ ج َػ٠ََِٰ  ْٞ َْ ٬َ٤ْ ضَأْ ٌَ ُِّ" 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 قد جُـظُّـٜـٌٞ ٣ـوـْٛ جُـظُّـٜـٌٞ. - 8ٔ

  الثانٌة والثالثة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  
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 ((هٍٞ ٌٍْٞ َّللا )ً٘( : )) أكَٟ ج٧ػٔحٍ إٔ ضَٛ ٖٓ هطؼي -9ٔ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ٤ُٔٞٗحً ذؼى جُؼٍٛ . ٍٖذ٘ح - ٕٓ

  تورٌة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

ًْ٘ؼحهحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٕٔ ُٚ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْْ ٣ُْك ُٜ َّ َٕ أَٗ رُٞ َٓ ْْ ٣َْك ُٛ َٝ" 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

ذَُّي ذَِؼحوٍ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٕٕ ٌَ  ََ ٤َْق كََؼ ًَ  ٍَ ْْ ضَ حوِ أََُ َٔ ُِْؼ َّ َيجِش ج ٌَ  "، ئِ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ضؼح٠ُ َّللا قٓري ػ٘ح جُٔؼٍٜ أ٣ٜح -ٖٕ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     تورٌة ׄ        طباقׄ  

حِيذَسٌ  -ٕٗ ًَ َٜح  ْهَؼطِ َٞ ُِ َّ جهَِؼسُ  ٤َُْ َٞ ُْ هََؼِص ج َٝ  " هحٍ ضؼح٠ُ : " ئَِيج 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباق ׄ  

 ْحتَ جُِث٤ْ ٣ٍؾغ ٝوٓؼٚ ْحتَ. -  -ٕ٘

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ٣ح ٖٓ ُطلص ذكح٢ُ هرَ ض٢٘٣ٌٞ  ٫ ضؿؼَ جُ٘حٌ ٣ّٞ جُكٍٗ ض٢٘٣ٌٞ - ٕٙ

  لة     مقاب ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

ٗح ِػظحٓحً  :هحٍ ُٓحٕ جُى٣ٖ ذٖ جُهط٤د - 7ٕ ٍْ ِٛ ّ٘ح ِػظحٓحً ك ًُ ٝ 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 يًٍ َّللا وٝجء ٝيًٍ جُ٘حِ وجء . - 8ٕ

  تورٌة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

ح ك٢ِ َٗلْ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -9ٕ َٓ  ُْ يَ ضَْؼَِ ِٓ ح ك٢ِ َْٗل َٓ  ُْ ٫َ أَْػَِ َٝ  ٢ ِٓ" 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

هُٞوٌ هحٍ ضؼح٠ُ : " -ٖٓ ٌُ  ْْ ُٛ َٝ ْْ أ٣َْوَح حً  ُٜ رُ َٓ ضَْك َٝ" 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

ْْ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٖٔ ٍُ هُ غِّ ىَّ ُٔ ُْ َٜح ج ٌْ ٣َح أ٣َُّ ًِ  "كَأَٗ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        تورٌةׄ  

ًَجخُ هحٍ ضؼح٠ُ : "   -ٕٖ َُْؼ ِٚ ج ْٖ هِرَِِ ِٓ  ُٙ ٍُ ِٛ َٝ َح سُ  َٔ ْق ٍَّ ِٚ جُ ٌٍ َُُٚ ذَحٌخ ذَح٠ُُِ٘ٚ ك٤ِ ٞ ُٓ ْْ ذِ ُٜ ٍَِخ ذ٤ََْ٘ ُٟ  "كَ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 . ؾىى ػ٢ِ ضؼطٔى ٫ٝ كحْغ ٣ٍٖلح صً٘ ئيج -ٖٖ

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     تورٌة ׄ        طباقׄ  

ٍْ هحٍ ضؼح٠ُ : "  -ٖٗ َْٗك ج َٝ ذَِّي  ٍَ ُِ َِّ َٛ ٍَ كَ غَ ْٞ ٌَ ُْ  "ئَِّٗح أَْػط٤ََْ٘حَى ج

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ٌٓــــــــــــــــٍ ٓلــــــــــــــــٍ ٓورــــــــــــــــَ ٓــــــــــــــــىذٍج ٓؼــــــــــــــــح -ٖ٘

  

 ِٔـــــــــــٞو ٚـــــــــــهٍ قطـــــــــــٚ جُٓـــــــــــ٤َ ٓـــــــــــٖ ػـــــــــــًَؿ 

 

  مقابلة      ׄ             سجع ׄ     جناس ׄ        طباقׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1815ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    )   
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 ( شعر)   التصرٌـع

  مع األول البٌت من  األول الشطر من األخٌر الحرؾ اتفاق وهو االمتحانٌه الفقرة أو القصٌدة األول البٌت فى ٌكون 

 - :أمثلة  الثانً، .  الشطرة من األخٌر الحرؾ

ـــــــــــــــــــٌُٞش     -ٔ ـــــــــــــــــــىجت٢ جُٓ ـــــــــــــــــــٍ أػ ـــــــــــــــــــٌص كـ ْ 

  

ـــــــــــــــــــــى ٗٓـــــــــــــــــــــ٤ُص.  ـــــــــــــــــــــ٢ ه ـــــــــــــــــــــ٢ٗٞ ٧ِٛ ٘ ٝ 

 

ـــــــــــْ    -ٕ ـــــــــــحٕ ٝجُؼِ ـــــــــــ٤ٖ جُر ـــــــــــحع ذ ـــــــــــ٠ جُو ـــــــــــْ ػِ ٣ٌ 

  

ـــــــــــ٠ ج٧ٖـــــــــــٍٜ جُكـــــــــــٍّ.أقـــــــــــَ ْـــــــــــ  ـــــــــــ٠ ك  لي وٓ

 

  .  موسٌقى جرس إحداث التصرٌع جمال سر  

 

      شعر  التقسـٌم حسـن 

  : مثل فقط الشعر فى وٌكون الطول فى الفقرات تساوى هو

 ٓطلــــــــــــــــــــــــــــٍو ذٛــــــــــــــــــــــــــــر٤حض٢، ٓطلــــــــــــــــــــــــــــٍو -ٔ 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــحت٢      ـــــــــــــــــــــــــــــــٍو ذؼ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــحذط٢ ،ٓطل  ذٌ

 

ـــــــــــــــــس -ٕ  جُٞٚـــــــــــــــــَ ٚـــــــــــــــــحك٤س، ٝجُؼـــــــــــــــــ٤ٕ ٗحؿ٤

  

    ٝجُٓــــــــــــــــــــــــؼى قحٖــــــــــــــــــــــــ٤س،ٝجُىٍٛ ٓحٖــــــــــــــــــــــــ٤٘ح 

 

 .  موسٌقى جرس جماله إحداث سر  -

   النظــٌر مراعــاة

 :  مثل تضاد ؼٌر من به ٌتعلق وما  الشـٌىء ذكر 

 . وأكلنا شربنا -ٔ

 جُه٤ــــــــــــــــــَ ٝج٤ُِــــــــــــــــــَ ٝجُر٤ــــــــــــــــــىجء ضؼٍك٘ــــــــــــــــــ٠     -ٕ

  

 ٝجُوِـــــــــــــــْ ٝجُو٠ٍـــــــــــــــحِ ٝجُـــــــــــــــٍٓف ٝجُٓـــــــــــــــ٤ق 

 

 وما كانوا مهتدٌن(  رتهمتجا ربحتكقوله تعالى: )أولبك الذٌن اشتروا الضبللة بالهدى فما  -ٙ

     :    االزدواج -

 ، أمثلة:  األخٌر الحرؾ فى اتفاق ٌوجد أال بشرط الموسٌقى والرنٌن الطول فى الجمل توازن هو 

 . التقوى حبلوة وأذاقك.  اإلنصاؾ عٌنٌك فى وزٌن – الثبات إلٌك هللا حبب   -ٔ

 من جد وجد ، ومن لج ولج -ٕ

 .رةالنبتة الحابلة ، والنحلة الطاب -ٖ

 .  موسٌقى جرس جماله إحداث سر  

  :  التضمٌن

 بالنص آخر شاعر أبٌات من أكثر أو بعضا من بٌت أو بٌتا  قصٌدته فى الشاعر ٌضمن أن

  : زٌدون بن قول  مثل -ٔ

ــــــــــــــــــــــٚ ــــــــــــــــــــــٖ جقرط ــــــــــــــــــــــح٠ُ ٓ ــــــــــــــــــــــٚ ج٤ُِ  ٝجكٍوض

  

ـــــــــــــــ٠ جُـــــــــــــــُٖٓ      ـــــــــــــــح ؾ٘ ـــــــــــــــحش ٣٘ٗـــــــــــــــىٛح ٓٔ  كر

 

 ذــــــــــــــــــــــْ جُطؼِــــــــــــــــــــــَ ٫ جٛــــــــــــــــــــــَ ٫ٝ ٠ٝــــــــــــــــــــــٖ

  

 ٌٖ    ٫ٝ ٗـــــــــــــــــــــــــــى٣ْ ٫ٝ ًـــــــــــــــــــــــــــأِ ٫ٝ ْـــــــــــــــــــــــــــ 

 

 المتنبى: شعر قول فالبٌت الثانً مؤخوذ من 

-  ُٖ ـــــــــــــــــــــ َ٠ َٝ  ٫ َٝ  ٌَ ـــــــــــــــــــــ ْٛ َُ ٫ أ ـــــــــــــــــــــ َْ جُطَّؼِّ ـــــــــــــــــــــ  ذِ

  
  ُٖ ٌَ ـــــــــــــــــــــــــــ َْ  ٫ َٝ  ٌِ ٫ ًـــــــــــــــــــــــــــأ َٝ  ٌْ ـــــــــــــــــــــــــــى٣ َٗ ٫ َٝ 

 

اإلضافيت والتي ترد : المحسناث البالغيت  ثانيا 

 في النصوص
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 وكقول الشاعر: -ٕ

ٍٖ ٓــــــــــــٖ جُه٤ــــــــــــَ ًأٗــــــــــــٚ -  أٛــــــــــــ١ٞ ػِــــــــــــ٠ ًٌــــــــــــ

  

ٍٍ قطـــــــــــٚ جُٓـــــــــــ٤َ ٓـــــــــــٖ ػـــــــــــحٍ   ؾِٔـــــــــــٞو ٚـــــــــــه

 

 فالشطر الثانً مؤخوذ من قول امرئ القٌس:

ـــــــــــــــــٍ ٓلـــــــــــــــــٍ ٓو - ـــــــــــــــــَ ٓـــــــــــــــــىذٍج ٓؼـــــــــــــــــحٌٓ  ر

  

 ًؿِٔـــــــــــٞو ٚـــــــــــهٍ قطـــــــــــٚ جُٓـــــــــــ٤َ ٓـــــــــــٖ ػـــــــــــَ 

 

 .  األدبٌة(  الكاتب – الشاعر) ثقافة على وٌدل المعنى تؤكٌد :جمال التضمٌن سر

 : االقتباس

 أن وٌجوز منهما انه على داللة ؼٌر من الشرٌؾ الحدٌث او الكرٌم القران من شٌبا الشعر أو النثر تضمٌن هو          

قلٌبل مقتبسال األثر فً ٌؽٌر  

 عن مصر:( قال الشاعر ٔ) 

 قِل٘ــــــــــــــــح ٗــــــــــــــــ٢ُٞ ٝؾٜ٘ــــــــــــــــح ٖــــــــــــــــطٍ قرٜــــــــــــــــح

  

 ٝٗ٘لــــــــــــــى ك٤ــــــــــــــٚ جُٛــــــــــــــرٍ ٝجُؿٜــــــــــــــى ٝجُؼٔــــــــــــــٍ 

 

 الحرام"  المسجد شطر وجهك مؤخوذ من قوله تعالى:   " فولً

 كٓـــــــــــــــــحء ٚــــــــــــــــــرحـ جُٔ٘ــــــــــــــــــ٣ًٌٖ ٧ٗــــــــــــــــــٚ     -( ٕ)

  

 ٚـــــــــــــــــــرحـ ذــــــــــــــــــــٚ ٌَم ج٧ْـــــــــــــــــــ٘س أٗؿــــــــــــــــــــْ. 

 

 فساء صباح المنذرٌن (: ) فإذا نزل بساحتهم مؤخوذ من قوله تعالى

 مثال عن االقتباس فً النثر: 

(ٔ) - :  ًُّ  قال عبد المإمن األصَفهان

ْوٍم َتْشَخُص  فٌِِه األبَصار[.) ٌَ ُرُهْم لِ لََمِة كثُرة الجٌوش واألَنصار }إِنما ُنَإخِّ َك ِمَن الظَّ نَّ  ال َتُؽرَّ

 إنما ٌإخرهم لٌوم تشخص فٌه األبصار( )وال تحسبن هللا ؼافبل عما ٌعمل الظالمون مؤخوذ من قوله تعالى:

 .  الدٌنٌة(  الكاتب – الشاعر) ثقافة على وٌدل المعنى تؤكٌد سر جماله:

 : االلتفات- 

ًّ من اتجاه إلى آخر من جهات أو طرق الكبلم  وبخاصة فً الضمابر فً اصطبلح الببلؼٌٌن هو التحوٌل فً التعبٌر الكبلم

 لؽٌبة" وا -والخطاب  -: "التكلّم الثبلث

ْومَ )ففً قوله تعالى:   (ٔ) ٌَ رُ  َو ٌِّ  َربِّكَ  َعلَى َوُعِرُضوا  أََحداً  ِمْنُهمْ  ُنَؽاِدرْ  َفلَمْ  َوَحَشْرَناُهمْ  َباِرَزةً  اأْلَْرضَ  َوَتَرى اْلِجَبالَ  ُنَس

لَ  َخلَْقَناُكمْ   َكَما ِجْبُتُموَنا لََقدْ  َصّفاً  ةٍ  أَوَّ  (َمْوِعداً  لَُكمْ  َنْجَعلَ  أَلَّنْ  َزَعْمُتمْ  َبلْ  َمرَّ

 (جبتمونا: ) قوله فً المخاطب بضمٌر ثم( وحشرناهم:  قوله فً الؽابب بضمٌر المشركٌن عن هللا تكلم فقد  

ْؽفُِر الذنوب َجِمٌعاً }:(وقول هللا عّز وجلّ   (ٕ) ٌَ ْحَمِة هللا إِنَّ هللا  ُه  قُلْ ٌاعبادي الذٌن أَْسَرفُوْا على أَنفُِسِهْم الَ َتْقَنُطوْا ِمن رَّ إِنَّ

  ُهَو الؽفور الرحٌم{ 

كان مقتضى إنه هو الؽفور(  و  –فقد تكلم المولى بصٌؽة المتكلم ) ٌا عبادي( إلى الحدٌث بصٌؽة الؽابب ) رحمة هللا 

نوب جمٌعاً   .الظاهر أن ٌؤتً التعبٌر: ال تقنطوا من رحمتً إّنً أْؼفُِر الذُّ

 لذهن وجذب االنتباه عند القارىء أو السامع    إثارة ا             الجـمــــــــال ســــــر
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 اإلضافٌح على الهحضناخ عانح  ددرًتاخ

 االلذفاخ(  –االقذتاش  –الذضهٌن  –االذدواج  –نراعاج النظٌر  –حضن الذقضٌو -) الذصرًع

 جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٤ٔح ٣أض٢ : ٗٞع  ػ٤ّٖ

ـــــــــــٍُ -ٔ ـــــــــــٍد ٝٓ٘ ـــــــــــٍٟ قر٤ ـــــــــــي ٓـــــــــــٖ يً ـــــــــــح ٗر  هل

  
ـــــــــــــ٤ٖ   ـــــــــــــٟٞ ذ ـــــــــــــىنٍٞ ككٞٓـــــــــــــَ.ذٓـــــــــــــو١ جُِ  جُ

 
  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
 ضؿِــــــــ٠ ذـــــــــٚ ذــــــــٚ ٌٖـــــــــى١ ، جغــــــــٍش ذـــــــــٚ ٣ـــــــــى١ -ٕ

  
ــــــــــــى١.  ــــــــــــٚ َٗ ــــــــــــٚ غٔــــــــــــى١ ، ٝجٌٟٝ ذ ــــــــــــحٜ ذ  ٝك

 
  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
 ْ٘حء ضوٍأ ٌٝج٤ٗح ضٌطد . -ٖ

 اقتباس ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ    
ــــــــــــــــــــُغ جُؼٔــــــــــــــــــــحوِ  -ٗ  َُ جُ٘ؿــــــــــــــــــــحِو ٌك٤ ــــــــــــــــــــ ٣ٞ٠ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــٍوج  ْٓ ِٚ أ  ْـــــــــــــــــــــــــــــــــحو ػٗــ٤ٍضِـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التفات      ׄ             حسن تقسٌم ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
 ك٢ ه٤ٛىز  جُؿٞج١ٍٛ " ذـىجو " ٣وٍٞ : -٘

 ُٝــــــــــــــــــــــ٫ٞ ًػــــــــــــــــــــــٍز جُٞجٖــــــــــــــــــــــ٤ٖ قــــــــــــــــــــــ٢ُٞ

  
 ُــــــــــــــــــــىجء جُـــــــــــــــــــــىن٤َ     أغــــــــــــــــــــٍش ذٗــــــــــــــــــــؼ١ٍ ج 

 
  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        حسن تقسٌمׄ  
ــــــــــــــــــىّ -ٙ ـٌ كحُ٘ٓــــــــــــــــــ٤د جُٔو ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــحٕ ٓ  ئيج ً

  
 أًـــــــــــــــــَ كٛـــــــــــــــــ٤ٍف هـــــــــــــــــحٍ ٖـــــــــــــــــؼٍجً ٓطـــــــــــــــــ٤ْ. 

 
  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
 جٍُٝـذحُؼِْ ٣ٓٔٞ جُؼوَ ٝذحُلٖ ضٓٔٞ     -7     

  ازدواج      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
   ٝهحٍ جُٗحػٍ :   -8

ٌِ ٓـــــــــــــــــٖ ٤َِْٗـــــــــــــــــٚ ُْ  ٫َ ضْطٔؼـــــــــــــــــٞج كـــــــــــــــــ٢ جَُّ٘ـــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــحَش ُٔــــــــــــــــــــح ضُٞػــــــــــــــــــــىٕٝ  َٜ  ٤ْٜٛــــــــــــــــــــحش ٤ْٛ

 
  التفات      ׄ             اقتباس ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
ـــــــــــــــــــحش ٞـــــــــــــــــــ٤حء   -9 ـــــــــــــــــــىٟ كحٌُحت٘ ـــــــــــــــــــى جُٜ ُٝ        

  
ــــــــــــــــــــــحء.  ــــــــــــــــــــــْ جُُٓــــــــــــــــــــــحٕ ضرٓــــــــــــــــــــــْ ٝغ٘  ٝك

 
  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
 نِن ٓح قلظ ٣إٝوٙ ٫ٝ ٌٓحٕ ذٚ ٣ك١٤ ٫ٝ َٓحٕ ٣ك٣ٞٚ ٫ َّللا ْركحٗٚ ٝضؼح٠ُ  -ٓٔ  
 التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        اقتباسׄ  

 ٍء ٫ ٣ػ٤٘ــــــــــٚ ػــــــــــٖ ٠ِــــــــــد جُؼــــــــــ٬أٗــــــــــح جُٔــــــــــ -ٔٔ 

  
ــــــــــــــــــــحهٍ  ــــــــــــــــــــٚ جُٔل ــــــــــــــــــــىٝ ػ٤ِ ــــــــــــــــــــ٤ْ ٫ٝ ضؼ  ٗؼ

 
  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
 جُه٤ــــــــــــــــَ ٝج٤ُِــــــــــــــــَ ٝجُر٤ــــــــــــــــى أٝ ضؼٍكـــــــــــــــــ٢٘                -ٕٔ

  
 ٝجُٓـــــــــــــــ٤ق ٝجُـــــــــــــــٍٓف ٝجُو٠ٍـــــــــــــــحِ ٝجُوِـــــــــــــــْ 

 
  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
 جُـــــــــــــــــٍأ١ هرـــــــــــــــــَ ٖـــــــــــــــــؿحػس جُٗـــــــــــــــــؿؼحٕ -ٖٔ

  
ــــــــــــــــــــح٢ٗ.  ٌٍ ٝٛــــــــــــــــــــ٢ جُٔكــــــــــــــــــــَ جُػ  ٛــــــــــــــــــــٞ أٝ

 
 التفات    ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
 ٝػ٤ٗـــــــــــــــح ئيج جْطؼٍٞـــــــــــــــطٚ هِـــــــــــــــص ػ٘ـــــــــــــــىٙ -ٗٔ

  
ـــــــــــــــٞش ٖـــــــــــــــحك٤ح  ـــــــــــــــٍٟ جُٔ ـــــــــــــــي جٕ ض ـــــــــــــــ٠ ذ  ًل

 
  ات     التف ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  
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 ػِــــــــــــــ٠ أّٗــــــــــــــ٢ ْأٗٗــــــــــــــى ػ٘ــــــــــــــى ذ٤ؼـــــــــــــــ٢ -٘ٔ

  

 أٞــــــــــــــــــــــــــحػ٢ٗٞ ٝأ١ّ كطــــــــــــــــــــــــــ٠ أٞــــــــــــــــــــــــــحػٞج 

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 

 أٛرــــــص ،كؼــــــحو جُٛــــــٞش ُــــــْ ٣وــــــٝ قحؾــــــس ئُــــــ٢       - -ٙٔ

  

ـــــــــــــــــــــٞ ٠ــــــــــــــــــــحتغ   ُٝرــــــــــــــــــــح٢ٗ جُٛــــــــــــــــــــىٟ ٝٛــ

 

 التفات   ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

ٔ7-  -  ْْ ـــــــــــ ِٛ ْٖ َوجٌ ـــــــــــ ـــــــــــحت٬ًِ َػ َٓ ُٓ ـــــــــــُص  ـــــــــــٞج كََِٓ َقُِ ٌَ 

  

   ْْ ِٛ ٌَ ـــــــــــــــ٢   َػَِـــــــــــــــ٠ آغَـــــــــــــــح ِٓ  أَٗـــــــــــــــح "ذَـــــــــــــــحِنٌغ َْٗل

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        اقتباسׄ  

 ج٧ٌٜ هى نِص ئ٫ ٖٓ أٝجنٍ جُ٘حِ ٠ٝٞجٌم ج٤َُِ -8ٔ

 ازدواج     ׄ             تضمٌن  ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

ــــــــــــــــــىِ  -  -9ٔ َٔ ــــــــــــــــــِس غَٜ ٌٍ ذِرٍُهَ ــــــــــــــــــسَ أ٠َــــــــــــــــــ٬  َُِهَُٞ

  

ٍِ ج٤َُـــــــــــىِ   ِٛ ِْ كـــــــــــ٢  ـــــــــــح ٖـــــــــــ َٞ رـــــــــــحه٢ جُ ًَ ـُ   ضَِـــــــــــٞ

 

 ازدواج     ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

ٍّ كٛرٍ ؾ٤َٔ -ٕٓ  ئٕ ً٘ص أَٓؼص ػ٠ِ ٛؿٍٗح ٖٓ ؿ٤ٍ ٓح ؾٍ

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     ة نظٌرمراعا ׄ        اقتباسׄ  

 ك٤ــــــــــــــــــح ٚــــــــــــــــــهٍز ؾٔؼــــــــــــــــــص ٜٓؿطــــــــــــــــــ٤ٖ      -ٕٔ

  

 أكــــــــــــــــــــــحءج ئُــــــــــــــــــــــ٠ قٓــــــــــــــــــــــٜ٘ح جُٔ٘طوــــــــــــــــــــــ٢ 

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 ٓــــــــــــــح٢ٗ جُٗـــــــــــــؼد ٤٠رـــــــــــــحً كـــــــــــــ٢ جُٔــــــــــــــح٢ٗ -ٕٕ

  

 ذُُٔ٘ـــــــــــــــــــــس جٍُذ٤ـــــــــــــــــــــغ ٓـــــــــــــــــــــٖ جُُٓـــــــــــــــــــــحٕ. 

 

  التفات      ׄ             تضمٌن ׄ     ٌرمراعاة نظ ׄ        تصرٌعׄ  

ٕٖ-  ْْ ُٜ ـــــــــــــــــــ٘ ـــــــــــــــــــح ٖـــــــــــــــــــثَص َػ٤ْٗـــــــــــــــــــحً ذ٤  ٝئيج ٓ

  

  ِٖ ــــــــــــــــــــــ َٓ ــــــــــــــــــــــٍن َق ِْ َِ ذُه  نــــــــــــــــــــــحُِِن جَُّ٘ــــــــــــــــــــــح

 

  التفات      ׄ             اقتباس ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ  

 ٓطلـــــــــــــــــــــــــــٍو ذٛـــــــــــــــــــــــــــر٤حض٢، ٓطلـــــــــــــــــــــــــــٍو -ٕٗ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــحت٢      ـــــــــــــــــــــــــــــــٍو ذؼ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــحذط٢ ،ٓطل  ذٌ

 

  حسن تقسٌم      ׄ             اقتباس ׄ     رمراعاة نظٌ ׄ        تصرٌعׄ  

ْْ كهحٍ ضؼح٠ُ : " َ - ٕ٘ ُٜ ضُ ٌَ ذَِكص ضَِّؿح ٌَ ح  َٔ  َٖ طَِى٣ ْٜ ُٓ حُٗٞج  ًَ ح  َٓ َٝ."  

  التفات      ׄ             اقتباس ׄ     مراعاة نظٌر ׄ        تصرٌعׄ   

 ( https://dardery.site/archives/1826ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    )  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1826
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 اإلٌجاز :   - ٔ

 هو التعبٌر عن األفكار الواسعة و المعانً الكثٌرة  بؤقل عدد من األلفاظ .وهو نوعان : 

 وٌكون بحذؾ كلمة أو جملة أو أكثر مع تمام المعنى . إٌجاز بالحذؾ :  -أ 

 أي فً سبٌل هللا .  هللا حق جهاده . × و جاهدوا فً مثل :        

       أي أهل القرٌة .           القرٌة × و اسؤل  

        أي خلقك هللا طلٌقاً .    طلٌقاً  ×خلقت 

 حذؾ  مثل :  بتضمٌن العبارات القصٌرة معانً كثٌرة من ؼٌر وٌكون : إٌجاز بالقصر  -ب 

إلخ  .... العبارة توضح معانً كثٌرة تتعلق بالخالق و عظمته و قدرته و وحدانٌته "أاَلَ لَُه اْلَخْلُق َواألَْمُر : " قال تعالى . 

 " دماء و شعور باألمن واألمان ...إلخ العبارة توضح معانً كثٌرة من تخوٌؾ للقاتل و حقن لل" ولكم فً القصاص حٌاة

. 

 إلى كسرى : أسلم َتْسلَْم  .رواه البخاري. -ص -جاء فً رسالة الرسول 

وفً قول الرسول ) أسلم تسلم( ؼاٌةة اإلٌجةاز، ومنتهةى االختصةار، فمعنةى هةاتٌن الكلمتةٌن : اعةرؾ اإلسةبلم ،وادخةل فٌةه، 

، باالنقٌاد له بالطاعة والخلو  ص من الشرك، فإن تحقق ذلك سلمت نفسةك مةن العةذاب وسةلطانك مةن االنهٌةاروسلِّم أمرك هللَّ

 .... إلخ

 مبلحظة مهمة:

رالفرق بٌن نوعً اإلٌجاز، هو أن إٌجاز القصر  ةا إٌجةاز الحةذؾ كثٌةرة  فٌه معةان ٌُقدَّ  وقلةةالكةبلم  اختصةارؽاٌتةه هةً  ف، أمَّ

 ألفاظه.

 وإمتاع النفس .إثارة العقل  وتحرٌك الذهن ،  : سر جمال اإلٌجاز

 اإلطناب :  - ٕ

)كالرؼبةة فةً الحةدٌث مةع  فابةدةبشةرط أن تكةون لهةا  جملةةأم  كلمةةهو أداء المعنى بؤكثر مةن عبةارة سةواء أكانةت الزٌةادة 

أو التفصةٌل بعةد  -أو ذكةر الخةاص بعةد العةام  -أو التةرادؾ  -أو التةذٌٌل  -أو التعلٌةل ، أو االحتةراس، أو الةدعاء  -المحبوب 

 .فإذا خلت الزٌادة من الفابدة فبل ٌسمى الكبلم معها إطناباً ، بل تطوٌبلً أو حشواً  ال داعً له، وهو مذموم  ال( اإلجم

 من صـــور اإلطناب : 

 للتنبٌه على فضل الخاص : إطناب عن طرٌق ذكر الخاص بعد العام - ٔ

 ُل وحُ  اْلَمبلبَِكةُ )َتَنزَّ ِهْم مِ  َوالرُّ  ْن ُكلِّ أَْمٍر( فٌَِها بِإِْذِن َربِّ

 الروح بالذكر ، وهو جبرٌل مع أنه داخل فً عموم المبلبكة تكرٌماً  و تشرٌفاً له . -سبحانه وتعالى  -فقد خص هللا 

 إلفادة العموم مع العناٌة بشؤن الخاص . ؛  إطناب عن طرٌق ذكر العام بعد الخاص - ٕ

( َنا اْؼفِْر قُوُم اْلِحَسابَولَِوالَِديَّ َولِْلُمْإمِ  لًَِربَّ ٌَ ْوَم  ٌَ  ( نٌَِن 

 إطناب عن طرٌق االعتراض بالشكر والدعاء :   - ٖ

 ًمن السفر سالماً .  -و الحمد هلل   -وصل أب 

 ًاألول على مدرسته -حفظه هللا  -ابن . 

 وٌؤتً لمنع الفهم الخاطا .:  إطناب عن طرٌق االعتراض  باالحتراس - ٗ

 ِعٌِؾ، كقول الرسول : )الُمْإِمُن ِ َتعالى ِمَن الُمْإِمِن الضَّ ٌر َوأَحبُّ إلى هللاَّ ٌْ رٌ الَقِويُّ َخ ٌْ ( : فقول الرسول )وفً ُكةلٍّ وفً ُكلٍّ َخ

ٌر( احتراس جمٌل حتى ال ٌتوهم القارئ أن المإمن الضعٌؾ ال خٌر فٌه  ٌْ  َخ

 إطناب عن طرٌق التعلٌل :  - ٘

7ٔ()لقمان: من اآلٌةإِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ َك َواْصبِْر َعلَى َما أََصابَ  (تعالى: كقوله) 
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 إطناب عن طرٌق التفصٌل بعد اإلجمال : - ٙ

 ًَ ةبَلِة ، َوإِ  اإْلِْسةبَلُم َعلَةى َخْمةسٍ كقول الرسول : } ُبنِ ِ ، َوإَِقةاُم الصَّ ةًدا َرُسةولُ هللاَّ ُ ، َوأَنَّ ُمَحمَّ ٌَتةاُء : َشةَهاَدةُ أَْن اَل إلَةَه إالَّ هللاَّ

ِت ، َوَصْوُم َرَمَضاَن { . ٌْ َكاِة ، َوَحجُّ اْلَب  الزَّ

 الترادؾ :  إطناب عن طرٌق - 7

 ًؼامضاً  مبهماً مثل : القومٌة العربٌة لٌست طرٌقا . 

 وٌؤتً لتقرٌر المعنى . إطناب عن طرٌق التكرار : - 8

ٌُْسراً     إِنَّ َمعَ   (تعالى  : كقوله ٌُْسراً( )الشرح  َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر    (ٙ: ٘اْلُعْسِر 

 كحكمة مإكدة للمعنى قبلها . و ٌؤتً بعد تمام المعنىإطناب عن طرٌق التذٌٌل :  - 9

 ، (.إِنَّ اْلَباِطلَ َكاَن َزُهوًقاأو )َوقُلْ َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطلُ ۚ  (. والعدل أساس الملكمثل : ) حكم على المتهم بالبراءة 

 اإلًخاز واإلطنابعلى  خددرًتا

 ضه٤ٍ جُٛٞجخ ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس:

ـــــــــــــ٠ ٝجُٓـــــــــــــ٬ّ ٗؿـــــــــــــًىج َّللا ْـــــــــــــو٠ -ٔ  ٗؿـــــــــــــى ػِ

  
 ٝجُرؼــــــــــــى جُوــــــــــــٍخ ػِــــــــــــ٠ ٗؿــــــــــــى قرــــــــــــًج ٣ٝــــــــــــح 

 
 : ذـ ئ٠٘حخ جُٓحذن جُر٤ص ك٢

 التعلٌلׄ    االعتراضׄ     التكرارׄ     الخاص بعد العام ذكرׄ  

٠َْ غ٬ََغِ " :ضؼح٠ُ هحٍ -ٕ  ٞ ُٓ جَػْىَٗح  َٝ َٝ ٍٍ ْٗ َٛح ذَِؼ َ٘ح ْٔ َٔ أَْض َٝ َٖ ٤ََُِْسً  ٤ "  

 : ذـ ئ٣ؿحَ  جُٓحذوس  ج٣٥س ك٢

 بالقصرׄ   .المضاؾ إلٌه بحذؾׄ    .خبر بحذؾׄ     .مبتدأ بحذؾׄ  

ـــــــــــــــــــــْ -ٖ ـــــــــــــــــــــْ ٝجػِ ـــــــــــــــــــــٍء كؼِ ـــــــــــــــــــــٚ جُٔ  ٣٘لؼ

  
ٌج ٓـــــــــــــــــح ًـــــــــــــــــَ ٣ـــــــــــــــــأض٢ ْـــــــــــــــــٞف إٔ  ـــــــــــــــــىِّ  هُ

 
 : ذـ ئ٠٘حخ جُٓحذن جُر٤ص ك٢

 إجمال بعد صٌلالتفׄ    التذٌٌلׄ     االعتراضׄ     التعلٌلׄ  

رًح" :ضؼح٠ُ  هحٍ -ٗ ْٛ ل٤ٍَِ٘س َؿ َْ  ََّ ًُ  ًُ ٌِِي ٣َأُْن َّٓ  ُْٛ جَء ٌَ َٝ  َٕ ح ًَ َٝ "  

 : ذـ ئ٣ؿحَ  ج٣٥س جُٓحذوس  ك٢

 بالقصرׄ    .الصفة بحذؾׄ    .الفاعل بحذؾׄ     .بحذؾ المبتدأׄ  

َٖ  — ػ٤ِٜـــــــــــــح ٚـــــــــــــرَْرَ٘ح -٘ ـــــــــــــ٤َح٠ََ٘ح —  ـــــــــــــح٤ُِٔ ِْ 

  
شْ   ٌَ جعٌ  أ٣َْـــــــــــــــىٍ  ذٜـــــــــــــــح كطـــــــــــــــح ٍَ ـــــــــــــــ َُ ٝأٌ ِْ  ُؾـــــــــــــــ

 
 : ذـ ئ٠٘حخ جُٓحذن جُر٤ص ك٢

 االحتراسׄ     التكرارׄ     الترادؾׄ      التذٌٌلׄ  

َٖ  ":ضؼح٠ُ  هحٍ -ٙ جِقَىزً كَرََؼَع َّللاُ جَُّ٘ر٤ِّ٤ِ َٝ سً  َّٓ ُِ أُ َٕ جَُّ٘ح ح ًَ "  

 : ذـ ئ٣ؿحَ   جُٓحذوس  ج٣٥س  ك٢

 بحذؾ الجملةׄ    .الصفة بحذؾׄ   .الفاعل بحذؾׄ     .بحذؾ المبتدأׄ  

 ٖٚ ُٓحٗي ضِْٓ  -7

 : ذـ ئ٣ؿحَ جُٓحذن جُٔػحٍ ك٢

 

 بالقصرׄ    .الصفة بحذؾׄ     .الفاعل بحذؾׄ    .بحذؾ المبتدأׄ  

 ٓــــــــــــــــــْٜ٘ ُٝٓــــــــــــــــــصُ  جُٛــــــــــــــــــحُك٤ٖ أقــــــــــــــــــدُ  -8

  
ــــــــــــــــــــــ٢   ٖــــــــــــــــــــــلحػس ذٜــــــــــــــــــــــْ أٗــــــــــــــــــــــحٍ إٔ ُؼِِّ

 
 : ذـ ئ٠٘حخ جُٓحذن جُر٤ص ك٢

 التذٌٌلׄ      التعلٌلׄ     االحتراسׄ     الترادؾׄ  
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َٖ هَ  ":ضؼح٠ُ  هحٍ -9 ٤ٌِ َٜحُِ ُْ َٖ ج ِٓ  َٕ ٞ ٌُ ْٝ ضَ ح أَ ًٞ ٍَ َٕ َق ٞ ٌُ َُْق َقط٠ََّٰ ضَ ُٞ٣ ٍُ ًُ ًْ ِ ضَْلطَأُ ضَ   "حُُٞج ضَحلَّ

 : ج٣٥س جُٓحذوس ئ٣ؿحَ ذـ ك٢

 بالقصرׄ    .حرؾ النفً بحذؾׄ    .الفاعل بحذؾׄ    .بحذؾ المبتدأׄ  

َّٖ  ػِٔـــــــــــــــــــصُ  ُٝوـــــــــــــــــــى -ٓٔ  ـــــــــــــــــــ٢ ُطـــــــــــــــــــأض٤  ٤ّ٘ٓط

  
  ّٕ ــــــــــــــــــــــــــح ئ ُٕ  ٫ جُٔ٘ح٣  ْــــــــــــــــــــــــــٜحٜٓح ضطــــــــــــــــــــــــــ٤

 
 : ذـ ئ٠٘حخ جُٓحذن جُر٤ص ٢ك

 الترادؾׄ      التعلٌلׄ     التذٌٌلׄ     التوضٌحׄ  

جشِ  َػ٠َِ َقحكِظُٞج ":ضؼح٠ُ  هحٍ -ٔٔ  َٞ َِ َّٛ ٬َزِ  جُ َّٛ جُ ط٠َ" َٝ ْْ ُٞ ُْ   ج

 : ج٣٥س جُٓحذوس ئ٠٘حخ  ذـ ك٢

 التعلٌلׄ    ذكر الخاص بعد العامׄ   إجمال بعد التفصٌلׄ   إبهام بعد التوضٌحׄ  

 و ذٛـــــــــــــــــــــــــــر٤حض٢، ٓطلـــــــــــــــــــــــــــٍوٓطلـــــــــــــــــــــــــــٍ -ٕٔ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــحت٢      ـــــــــــــــــــــــــــــــٍو ذؼ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــحذط٢ ،ٓطل  ذٌ

 
 : ذـ ئ٠٘حخ جُٓحذن جُر٤ص ك٢

 الترادؾ ׄ      التعلٌلׄ     التذٌٌلׄ    التوضٌحׄ  

٤َْ٘ح ":ضؼح٠ُ  هحٍ -ٖٔ َٟ هَ َٝ  ِٚ ٍَ  َيُِيَ  ئ٤َُِْ ْٓ َّٕ  ج٧َْ ٍَ  أَ ْوطُٞعٌ  َُٛإ٫َءِ  َوجذِ َٓ " َٖ رِِك٤ ْٛ ُٓ  

 : ج٣٥س جُٓحذوس ئ٠٘حخ  ذـ ك٢

 التعلٌلׄ    الترادؾׄ    إجمال بعد التفصٌلׄ    إبهام بعد توضٌحالׄ  

ى كٓــــــــــــــــــو٠ -ٗٔ ٌَ  ٓلٓــــــــــــــــــىٛح ؿ٤ــــــــــــــــــٍ و٣ــــــــــــــــــح

  
 ضٜٔــــــــــــــــــــ٢ ٝو٣ٔــــــــــــــــــــسٌ  جٍُذ٤ــــــــــــــــــــغ ٚــــــــــــــــــــٞخُ  

 
 : ذـ ئ٠٘حخ جُٓحذن جُر٤ص ك٢

 االحتراسׄ    التعلٌلׄ     التذٌٌلׄ      التوضٌحׄ  

ـــــــــــصُ  -٘ٔ ٘ ًُ ـــــــــــ١ً ٝ ًَ  ِٖ ـــــــــــ٤ ٍَ : ٌِْؾَِ ـــــــــــ ـــــــــــِك٤كسٍ  ٌِؾ َٚ 

  
  ٍَ ٌِْؾــــــــــــــ ـــــــــــــــ٠ َٝ َٓ ٓـــــــــــــــحٕجُ ك٤ِٜـــــــــــــــح ٌ ـــــــــــــــَِّصِ  َُّ َٗ  ك

 
 : ذـ ئ٠٘حخ جُٓحذن جُر٤ص ك٢

 إجمال بعد التفصٌلׄ    التعلٌلׄ     التذٌٌلׄ     التوضٌحׄ  

 

 

 

 ٌنقسم األسلوب إلى خبري و إنشابً

    -أوال : األسلوب الخبري 

فٌكون صادقا إذا هو قول ٌراد به إفادة القارئ أو السامع    مضمونه ،  وٌحتمل هذا الخبر أمرٌن : الصدق أو الكذب ؛ 

 طابق الواقع و ٌكون كاذبا إذا خالفه،  مثال :  األرض تدور حول نفسها.

 ثانٌا:األسلوب اإلنشابً:   

 هو أسلوب ال ٌنقل خبرا ، ولذا فهو ال ٌحتمل الصدق أوالكذب،  وٌنقسم إلى :  

 التحضٌض -ض العر –التمنً -النداء  –االستفهام  –النهً  –: األمر  الطلبً اإلنشاء - ٔ   

 الترجً  –التعجب  -  الذم -المدح  –:القسم اإلنشاء ؼٌر الطلبً  - ٕ   
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 ددرًتاخ على األصلىب الختري واإلنشائٍ

 ِ: ٤ُٓ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحء  ك٤ٔح ٢ِ٣:

ط٢ ٓـــــــــــــــــــٖ ٗـــــــــــــــــــحهٙ -ٔ ّٓ ًَ ـــــــــــــــــــ َٓ ـــــــــــــــــــَي   ٝئيج أضَْط

  
ــــــــــــــــَ.  ِٓ ــــــــــــــــٜحَوزُ ُــــــــــــــــ٢ ذــــــــــــــــأ٢ّٗ ًح َٗ ــــــــــــــــ٢َ جُ ْٜ  كَ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ك٤ِـــــــــــــــص جُـــــــــــــــًٟ ذ٤٘ـــــــــــــــ٠ ٝذ٤٘ـــــــــــــــي ػـــــــــــــــحٍٓ -ٕ

  
 ٝذ٤٘ـــــــــــــــــــ٠ ٝذـــــــــــــــــــ٤ٖ جُؼـــــــــــــــــــح٤ُٖٔ نـــــــــــــــــــٍجخ. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ــــــــــىْ  -ٖ ْٕ ضَِؿ ــــــــــا ِِ، ك ــــــــــٞ ِْ جُ٘ل ــــــــــ٤َ ِٖ ــــــــــٖ  ــــــــــْ ٓ ِْ  ٝجُظ

  
  ُْ  يج ِػلَـــــــــــــــــــــــــــــٍس كـِِـِؼـــــــــــــــــــــــــــــــٍَِس ٫ ٣َْظـِِـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ـــــــــــــــٚ -ٗ َٔ ِِ ٌْ ََ جُؼـــــــــــــــح٢ُ ٤َُ  ٣ـــــــــــــــح ٗـــــــــــــــح٠ف جُؿرـــــــــــــــ

  
  َِ ـــــــــ ـــــــــ٠ جُؿر ـــــــــلِن ػِ ْٗ ِِ ٫ ضُ ـــــــــٍأ ـــــــــ٠ جُ ـــــــــلن ػِ  أَٖ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
٘-  ِٚ ـــــــــــــ ـــــــــــــ٤ْ ذؼوِِ ـــــــــــــ٢ جُ٘ؼ ـــــــــــــو٠ ك ـــــــــــــَ ٣ٗ  يٝ جُؼو

  
  ُْ  ٝأنــــــــــــــٞ جُؿٜحُــــــــــــــس كــــــــــــــ٢ جُٗــــــــــــــوحٝز ٣ــــــــــــــ٘ؼ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ّٝ وٓؼــــــــــــــــــــسً  -ٙ  ٫ ٣هــــــــــــــــــــىػّ٘ي ٓــــــــــــــــــــٖ ػــــــــــــــــــــى

  
 . ِْ ـــــــــــــــٍَق ٍٝ ضُ ـــــــــــــــٖ ػـــــــــــــــى  ٝجٌقـــــــــــــــْ ٖـــــــــــــــرحذي ٓ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ٝٓـــــــــــــــٖ جُؼــــــــــــــــىجٝز ٓــــــــــــــــح ٣٘حُــــــــــــــــي ٗلُؼــــــــــــــــُٚ  -7

  
 . ُْ ـــــــــــــــإُ ـــــــــــــــح ٣ٟـــــــــــــــٍ ٣ٝ ـــــــــــــــٖ جُٛـــــــــــــــىجهس ٓ ٓٝ 

 
   أسلوب إنشابًׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ــــــــــــي -8 ــــــــــــس ٓحُ ــــــــــــح جذ٘ ــــــــــــَ ٣ ــــــــــــ٬َّ ْــــــــــــأُص جُه٤ ٛ 

  
 ئٕ ً٘ـــــــــــــــص ؾحِٛـــــــــــــــس ذٔــــــــــــــــح ُـــــــــــــــْ ضؼِٔــــــــــــــــ٢. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ــــــــــــــــــــحٙ -9 ٘ ُٓ  ٣ٍ٣ــــــــــــــــــــى جُٔــــــــــــــــــــٍُء إٔ ٣ُؼطــــــــــــــــــــ٠ 

  
 ٣ٝـــــــــــــــــــــــــــــــأذ٠ َّللاُ ئ٫ ٓـــــــــــــــــــــــــــــــح ٣ٗـــــــــــــــــــــــــــــــحُء. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ـلــــــــــــــــــــــَ ْحػـــــــــــــــــــــــــــس٫ٝضكٓــــــــــــــــــــــرٖ َّللا ٣ -ٓٔ

  
ــــــــــــــــــــد.  ـــــــــــــــــــٚ ٣ـ٤ ـــــــــــــــــــ٠ ػ٤ِ ــــــــــــــــــــح ٣هل  ٝإٔ ٓـــ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ّئيج ؿــــــــــــــــــحٍٓش كــــــــــــــــــ٢ ٖــــــــــــــــــٍف ٓــــــــــــــــــٍٝ -ٔٔ

  
ـــــــــــــــــــــّٞ.  ـــــــــــــــــــــح وٕٝ جُ٘ؿ ـــــــــــــــــــــغ ذٔ ـــــــــــــــــــــ٬ ضو٘  ك

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ٝ ئيج ُـــــــــــــــْ ٣ٌـــــــــــــــٖ ٓـــــــــــــــٖ جُٔـــــــــــــــٞش ذـــــــــــــــى -ٕٔ

  
ــــــــــــــــــــٖ جُؼؿــــــــــــــــــــُ إٔ ض  ــــــــــــــــــــح.كٔ ــــــــــــــــــــ٤ٕ ؾرحٗ  ؼ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 كــــــــــــــــــــــــ٬ ضإغٍجُـــــــــــــــــــــــــى٤ٗحػ٠ِ ج٧نـــــــــــــــــــــــــٍٟ -ٖٔ

  
ـــــــــــــــــــــس جُرٗـــــــــــــــــــــٍ   .  ـــــــــــــــــــــى٤ٗح كطحٗ  ئٗٔـــــــــــــــــــــح جُ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ــــــــــــــــٍقٖٔ ُٓــــــــــــــــص ٌن٤ٛــــــــــــــــس -ٗٔ  ٣حْــــــــــــــــِؼس جُ

  
 ذــــــــــــــــَ أٗــــــــــــــــص ؿح٤ُــــــــــــــــس ػِــــــــــــــــ٠ جٌُٓــــــــــــــــ٬ٕ. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 72

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ئيج أٗـــــــــــــــــص أًٍٓـــــــــــــــــص جٌُـــــــــــــــــ٣ٍْ ٌِٓطـــــــــــــــــٚ -٘ٔ

  
 ٝ ئٕ أٗــــــــــــــــــص أًٍٓــــــــــــــــــص جُِثــــــــــــــــــ٤ْ ضٔــــــــــــــــــٍوج. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ٓـــــــــــح ًـــــــــــَ ٓـــــــــــح ٣طٔ٘ـــــــــــ٠ جُٔـــــــــــٍء ٣ىًٌــــــــــــٚ -ٙٔ

  
ــــــــــــح ٫ ضٗــــــــــــط٢ٜ جُٓــــــــــــلٖ.  ــــــــــــحـ ذٔ ــــــــــــ١ٍ ج٣ٍُ  ضؿ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ٔ7-  ِٚ ـــــــــــــ ُٕ َػ٤َِ ـــــــــــــٞج َٜ َِ جُ ُٜ ـــــــــــــٖ ٣َٓـــــــــــــ ُٜـ ـــــــــــــٖ ٣َ ـ َٓ 

  
 . ُّ ـــــــــــــــــــــ٬ ـــــــــــــــــــــٍص ئ٣ِـ ٤ّـِ َٔ ـٍ ذِ ٍْ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــح ُُِؿــ  ٓــ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ِٚ جُلطـــــــ٠ ٖـــــــٍكحً ُـــــــٚ -8ٔ ُٖ كـــــــ٢ ٝؾـــــــ ـــــــح جُكٓـــــــ ٓ ٝ 

  
 ئيج ُـــــــــــــــْ ٣ٌـــــــــــــــٖ كـــــــــــــــ٢ كؼِـــــــــــــــٚ ٝ جُه٬تـــــــــــــــِن. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          بري أسلوب خׄ  
ٔ9-  ِٚ ــــــــــــــــــ ضِ َُّ ُٖ ذِ ـــــــــــــــــ ْٓ ـــــــــــــــــ٤ٔحً ُق ِٟ َٓ  َّٖ  ٫ ٣ُْؼِؿـــــــــــــــــرَ

  
  ِٖ ـــــــــــــــ لَ ٌَ َوزُ جُ ْٞ ُٝم َوك٤٘ـــــــــــــــحً َؾـــــــــــــــ ٍُ ـــــــــــــــ  ٝٛـــــــــــــــَ ضَ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ٝٓـــــــــــــح جٗطلـــــــــــــحع أنـــــــــــــ٢ جُـــــــــــــى٤ٗح ذ٘ـــــــــــــح ٍٙ -ٕٓ

  
ـــــــــــــــــْ.  ـــــــــــــــــٞجٌ ٝجُظِ ـــــــــــــــــىٙ ج٧ٗ  ئيج جْـــــــــــــــــطٞش ػ٘

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ـــــــــــــحتطسٌ  -ٕٔ ِٕ كح٧ػٔــــــــــــحٌ ك ــــــــــــ٤ ًُٝج ٓــــــــــــٖ جُؼ ــــــــــــ  ُن

  
 . ُٜ ٍِ ــــــــــــــــ ْ٘وَ ٓ ُٕ ــــــــــــــــ٤ ٌّ ٝجُؼ ٍِ ــــــــــــــــ َٛ ْ٘ ُٓ ــــــــــــــــىٍٛ   ٝجُ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ْـــــــــــــــٌص ػـــــــــــــــٖ جُٓـــــــــــــــل٤ٚ كظـــــــــــــــٖ أٗـــــــــــــــ٢ -ٕٕ

  
 ػ٤٤ـــــــــــــــص ػـــــــــــــــٖ جُؿـــــــــــــــٞجخ ٝٓـــــــــــــــح ػ٤٤ـــــــــــــــص. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          ري أسلوب خبׄ  
ـــــــــٍٟ ج٧ْـــــــــى ضهٗـــــــــ٠ ٝٛـــــــــ٢ ٚـــــــــحٓطس -ٖٕ  أٓـــــــــح ض

  
ـــــــــــــــــحـ.  ـــــــــــــــــد ٣هٗـــــــــــــــــ٠ ُؼٔـــــــــــــــــ١ٍ ٝٛٞٗر  ٝجٌُِ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ـــــــــــــــــــرف -ٕٗ ـــــــــــــــــــَ ه  ٣هـــــــــــــــــــح٠ر٢٘ جُٓـــــــــــــــــــل٤ٚ ذٌ

  
 كــــــــــــــــــــــأًٍٙ إٔ أًــــــــــــــــــــــٕٞ ُــــــــــــــــــــــٚ ٓؿ٤رــــــــــــــــــــــح. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ـــــــــــــحٍ -ٕ٘ ــــــــــــــُى ٓ ــــــــــــــس كـو ٣ َّ ـــــــــــــح جُـٍ َى ٓ ٍُ ــــــــــــــ ْٔ  ُـَؼـ

  
 . ٍُ ـــــــــــــــــــــــــُٞش ٫ٝ ذـؼــ٤ـــــــــــــــــــــــــ ُٔ ٌِ ضــ  ٫ٝ كـــــــــــــــــــــــــٍ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ـــــــــــــــــح ٛ٘ـــــــــــــــــى -ٕٙ ـــــــــــــــــًج ٛ٘ـــــــــــــــــى ٝأٌٜ ذٜ  أ٫ قر

  
ـــــــــــى.  ـــــــــــأ١ ٝجُرؼ ـــــــــــٖ وٜٝٗـــــــــــح جُ٘ ـــــــــــ٠ ٓ ـــــــــــى أض ٘ٛٝ 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ُٝــــــــــــــ٤ّ جُــــــــــــــًتد ٣أًــــــــــــــَ ُكــــــــــــــْ ذؼــــــــــــــٝ -7ٕ

  
ـــــــــــــــــــــح.  ـــــــــــــــــــــَ ذؼٟـــــــــــــــــــــ٘ح ذؼٟـــــــــــــــــــــح ػ٤حٗ  ٣ٝأً

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ٫ ض٘ــــــــــــــٚ ػــــــــــــــٖ نِــــــــــــــٍن ٝضــــــــــــــأض٢ ٓػِــــــــــــــٚ -8ٕ

  
ٌٌ ػ٤ِـــــــــــــــــــي ئيج كؼِـــــــــــــــــــص ػظـــــــــــــــــــ٤ْ      ػـــــــــــــــــــح

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ٓــــــــــــــي ٝجٜٜٗــــــــــــــح ػــــــــــــــٖ ؿ٤ٜــــــــــــــحجذــــــــــــــىأ ذ٘ل -9ٕ

  
ــــــــــــــــ٤ْ.  ــــــــــــــــص قٌ ــــــــــــــــٚ كأٗ ــــــــــــــــايج جٗطٜــــــــــــــــص ػ٘  ك

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
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 واتس 

 ضٔـــــــــــــٞش ج٧ْـــــــــــــى كـــــــــــــ٢ جُـحذـــــــــــــحش ؾٞػـــــــــــــح -ٖٓ

  
 ُٝكـــــــــــــــــــــْ جُٟـــــــــــــــــــــإٔ ضأًِـــــــــــــــــــــٚ جٌُـــــــــــــــــــــ٬خ. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ـــــــــــــــــٍجو١ -ٖٔ ـــــــــــــــــ٢ جٗل ـــــــــــــــــى٢ٗ ذ٘ٛـــــــــــــــــكي ك  ضؼٔ

  
 جُ٘ٛــــــــــــــــــ٤كس كــــــــــــــــــ٢ جُؿٔحػــــــــــــــــــس.ٝؾ٘ر٘ــــــــــــــــــ٢  

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ػؿرـــــــــــــــــــص ُٔــــــــــــــــــــٖ ٣وـــــــــــــــــــ٤ْ ذــــــــــــــــــــىجٌ يٍ -ٕٖ

  
 ٝأٌٜ َّللا ٝجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؼس كٟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٛح. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 أ٣ٜــــــــــــــــــح جُٔٗــــــــــــــــــط٢ٌ ٝ ٓــــــــــــــــــح ذــــــــــــــــــي وجء -ٖٖ

  
 ًــــــــــــــــٖ ؾٔــــــــــــــــ٬٤ ضــــــــــــــــٍ جُٞؾــــــــــــــــٞو ؾٔــــــــــــــــ٬٤. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                           أسلوب خبريׄ  
 جقـــــــــــــــــــــــــــــًٌ ػـــــــــــــــــــــــــــــــىٝى ٓــــــــــــــــــــــــــــــــٍز -ٖٗ

  
ــــــــــــــــــٍز.  ــــــــــــــــــق ٓــــ ــــــــــــــــــى٣وي أُــ  ٝ جقـــــــــــــــــًٌ ٚــ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ــــــــــــــ٤ٖ أقرطــــــــــــــ٠    -ٖ٘ ــــــــــــــ٠ ٝذ ــــــــــــــح ذ٤٘ ــــــــــــــص ٓ  ك٤ح٤ُ

  
 ٓـــــــــــٖ جُرؼـــــــــــى  ٓـــــــــــح ذ٤٘ـــــــــــ٠ ٝذـــــــــــ٤ٖ جُٔٛـــــــــــحتد. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ٝٓــــــــــــــــــــٖ ًحٗــــــــــــــــــــص ٤٘ٓطــــــــــــــــــــٚ ذــــــــــــــــــــأٌٜ -ٖٙ

  
ــــــــــــــــــ٢ أٌٜ ْــــــــــــــــــٞجٛح.  ــــــــــــــــــٞش ك ــــــــــــــــــ٤ّ ٣ٔ  كِ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 أ٫ ٤ُـــــــــــــــــــص جُٗـــــــــــــــــــرحخ ٣ؼـــــــــــــــــــٞو ٣ٞٓـــــــــــــــــــحً  -7ٖ

  
 كــــــــــــــــــــــأنرٍٙ ذٔــــــــــــــــــــــح كؼــــــــــــــــــــــَ جُٔٗــــــــــــــــــــــ٤د. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ٫ ضـــــــــــــــــى١ٌ كطِـــــــــــــــــي ٓٛـــــــــــــــــ٤رسٌ  ئيج ً٘ـــــــــــــــــصَ  -8ٖ

  
 . ُْ ـــــــــــــــــى١ٌ كحُٔٛـــــــــــــــــ٤رسُ أػظـــــــــــــــــ  ٝئٕ ً٘ـــــــــــــــــَص ض

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ٫ ضكٓـــــــــــــرٖ جُٔؿـــــــــــــى ضٔـــــــــــــٍج أٗـــــــــــــص آًِـــــــــــــٚ -9ٖ

  
 ُـــــــــــٖ ضرِـــــــــــؾ جُٔؿـــــــــــى قطـــــــــــ٠ ضِؼـــــــــــن جُٛـــــــــــرٍ. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 جُٔ٘ح٣ـــــــــــــــــح ئيج جػطـــــــــــــــــحو جُلطـــــــــــــــــ٠ نـــــــــــــــــٜٞ -ٓٗ

  
 . ٍُ  كأ٣ٓـــــــــــــــــٍ ٓـــــــــــــــــح ٣ٔـــــــــــــــــٍ ذـــــــــــــــــٚ جُٞقـــــــــــــــــٞ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ـــــــــد   -ٔٗ ـــــــــ٢ جُطِّ ـــــــــىذ٤ٍ ك ـــــــــرٍ ٝجُطّ ّٛ  ٓـــــــــح أؾٔـــــــــَ جُ

  
 ٝأ٤٠ـــــــــــــــد جُظلـــــــــــــــٍ ذؼـــــــــــــــى جٌُـــــــــــــــّى ٝجُطّؼـــــــــــــــد. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ـــــــــــــــــــــسٍ  -ٕٗ ـــــــــــــــــــــٖ يج ػ٣ُٔ ـــــــــــــــــــــَص يج ٌأ١ كٌ  ئيج ً٘

  
 كــــــــــــــــــــإ كٓــــــــــــــــــــحَو جُــــــــــــــــــــٍأ١ إٔ ضطــــــــــــــــــــٍووج. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ئٕ ج٣ٍُــــــــــــــــــــحـ ئيج جٖــــــــــــــــــــطىْش ػٞجٚــــــــــــــــــــلٜح -ٖٗ

  
 .ٍِ  كِــــــــــ٤ّ ضٍٓــــــــــ٢ ْــــــــــٟٞ جُؼــــــــــح٢ُ ٓــــــــــٖ جُٗــــــــــؿ

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
َِّ  هحٍ -ٗٗ ًُ  ٖ ِٓ  ٍَ ٫َ َٗلَ ْٞ ِٖ {، ضؼح٠ُ : } كََِ ٣ ُٜٞج ك٢ِ جُىِّ ْْ ٠َحتِلَسٌ ٤َُِّطَلَوَّ ُٜ ْ٘ ِّٓ هٍَس  ٍْ  كِ

  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
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ـــــــــــــــــــــٜح -٘ٗ ُٓ  ئٕ ج٧كـــــــــــــــــــــحػ٢ ٝئٕ ٫ٗـــــــــــــــــــــْص ٬ٓٓ

  
ـــــــــــــــ٢ أ٤ٗحذٜـــــــــــــــح جُؼطـــــــــــــــُد.  ـــــــــــــــِد ك ـــــــــــــــى جُطوِ  ػ٘

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ــــــــــــــ٤ّ -ٙٗ ــــــــــــــْ كِ ــــــــــــــى ػحُٔــــــــــــــح ضؼِّ  جُٔــــــــــــــٍء ٣ُٞ

  
ــــــــــــْ ًٔــــــــــــٖ ٛــــــــــــٞ ؾحٛــــــــــــَ.  ــــــــــــ٤ّ أنــــــــــــٞ ػِ ُٝ 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ــــــــــــــحٍ -7ٗ ــــــــــــــغ ٓ ــــــــــــــح جُٓــــــــــــــؼحوز ؾٔ ــــــــــــــٍى ٓ  ُؼٔ

  
 ٌُٝــــــــــــــــــــــٖ جُطوــــــــــــــــــــــ٢ ٛــــــــــــــــــــــٞ جُٓــــــــــــــــــــــؼ٤ى. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ـــــــــــــــــــى   -8ٗ ـــــــــــــــــــحّ جُٛـــــــــــــــــــلحء ؾى٣ ـــــــــــــــــــص أ٣  ج٫ ٤ُ

  
 ٠ ٣ـــــــــــــــــح ذػـــــــــــــــــ٤ٖ ٣ؼـــــــــــــــــٞو.ٝوٛـــــــــــــــــٍج ضـــــــــــــــــُٞ 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
 ضٍؾــــــــــــٞج جُ٘ؿــــــــــــحزَ ُٝــــــــــــْ ضٓــــــــــــِي ٓٓــــــــــــحٌُٜح -9ٗ

  
 .ِّ  ئٕ جُٓـــــــــــــــــل٤٘س ٫ ضؿـــــــــــــــــ١ٍ ػِـــــــــــــــــ٠ ج٤ُـــــــــــــــــر

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          أسلوب خبري ׄ  
ــــــــــــــــــــــــ١ٍ -ٓ٘ ــــــــــــــــــــــــص ؿ٤  ْــــــــــــــــــــــــط٢ًًٍٗ ئيج ؾٍذ

  
 ٝضؼِــــــــــــــــــــــْ أٗ٘ــــــــــــــــــــــ٢ ٗؼــــــــــــــــــــــْ جُٛــــــــــــــــــــــى٣ُن. 

 
  أسلوب إنشابً ׄ                          لوب خبري أسׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1861ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١   ) 

 

 ددرًتاخ على اإلنشائٍ الطلتٍ وغٌر الطلتٍ

 ٌنقسم إلى :   شابًتذكر: األسلوب اإلن  ، 

 التحضٌض -العرض  –التمنً  –النداء  –االستفهام  –النهً  –: األمر  الطلبً اإلنشاء - ٔ    

 الترجً  –التعجب  -  الذم -المدح  –:القسم اإلنشاء ؼٌر الطلبً  - ٕ   

 ( https://dardery.site/archives/2068ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    )  

 ك٤ٔح ٢ِ٣: ؿ٤ٍ جُطِر٢ ءجُطِر٢ ٝ ج٩ٗٗح ءج٩ٗٗحِ: ٤ُٓ ذ٤ٖ 

 

 ك٤ِـــــــــــــــص جُـــــــــــــــًٟ ذ٤٘ـــــــــــــــ٠ ٝذ٤٘ـــــــــــــــي ػـــــــــــــــحٍٓ -ٔ

  
 ٝذ٤٘ـــــــــــــــــــ٠ ٝذـــــــــــــــــــ٤ٖ جُؼـــــــــــــــــــح٤ُٖٔ نـــــــــــــــــــٍجخ. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ٕ-  ََ ـــــــــــــــٚ ٣ـــــــــــــــح ٗـــــــــــــــح٠ف جُؿرـــــــــــــــ َٔ ِِ ٌْ  جُؼـــــــــــــــح٢ُ ٤َُ

  
 . َِ ـــــــــلِن ػِـــــــــ٠ جُؿرـــــــــ ْٗ ِِ ٫ ضُ  أَٖـــــــــلن ػِـــــــــ٠ جُـــــــــٍأ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ّٝ وٓؼــــــــــــــــــــسً  -ٖ  ٫ ٣هــــــــــــــــــــىػّ٘ي ٓــــــــــــــــــــٖ ػــــــــــــــــــــى

  
 . ِْ ـــــــــــــــٍَق ٍٝ ضُ ـــــــــــــــٖ ػـــــــــــــــى  ٝجٌقـــــــــــــــْ ٖـــــــــــــــرحذي ٓ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ــــــــــــح جذ -ٗ ــــــــــــَ ٣ ــــــــــــ٬َّ ْــــــــــــأُص جُه٤ ــــــــــــيٛ ــــــــــــس ٓحُ ٘ 

  
 ئٕ ً٘ـــــــــــــــص ؾحِٛـــــــــــــــس ذٔــــــــــــــــح ُـــــــــــــــْ ضؼِٔــــــــــــــــ٢. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــــــــــــــــــس -٘  ٫ٝضكٓــــــــــــــــــــــــرٖ َّللا ٣ـلــــــــــــــــــــــــَ ْحػـــ

  
ــــــــــــــــــــد.  ـــــــــــــــــــٚ ٣ـ٤ ـــــــــــــــــــ٠ ػ٤ِ ــــــــــــــــــــح ٣هل  ٝإٔ ٓـــ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 
 

https://dardery.site/archives/1861
https://dardery.site/archives/2068
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ٠ ٗؼٔـــــــــــــــــــــــــــــــس -ٙ  ٝجقٔـــــــــــــــــــــــــــــــىَّللا ػِ

  
 أػطحًٜـــــــــــــــــــــح ُٝـــــــــــــــــــــْ ٣ؼطٜـــــــــــــــــــــح ُرٗـــــــــــــــــــــٍ. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ك٬ضإغٍجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى٤ٗحػ٠ِ ج٧نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍٟ -7

  
ـــــــــــــــــــــس جُرٗـــــــــــــــــــــٍ   .  ـــــــــــــــــــــى٤ٗح كطحٗ  ئٗٔـــــــــــــــــــــح جُ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ٣حْـــــــــــــــــِؼس جُـــــــــــــــــٍقٖٔ ُٓـــــــــــــــــص ٌن٤ٛـــــــــــــــــس -8

  
 ذــــــــــــــــَ أٗــــــــــــــــص ؿح٤ُــــــــــــــــس ػِــــــــــــــــ٠ جٌُٓــــــــــــــــ٬ٕ. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
9-  ُٖ ــــــــــــــــــ ْٓ ــــــــــــــــــ٤ٔحً ُق ِٟ َٓ  َّٖ  ٤ٛثطــــــــــــــــــ٫ٚ ٣ُْؼِؿــــــــــــــــــرَ

  
 . ِٖ لَــــــــــــــ ٌَ َوزُ جُ ْٞ ُٝم َوك٤٘ــــــــــــــحً َؾــــــــــــــ ٍُ  ٝٛــــــــــــــَ ضَــــــــــــــ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــــــحتطسٌ  -ٓٔ ِٕ كح٧ػٔــــــــــــحٌ ك ــــــــــــ٤ ًُٝج ٓــــــــــــٖ جُؼ ــــــــــــ  ُن

  
 . ُٜ ٍِ ــــــــــــــــ ْ٘وَ ٓ ُٕ ــــــــــــــــ٤ ٌّ ٝجُؼ ٍِ ــــــــــــــــ َٛ ْ٘ ُٓ ــــــــــــــــىٍٛ   ٝجُ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 هـــــــــــَ ذٔـــــــــــح ٖـــــــــــثص كـــــــــــ٢ ٓٓـــــــــــرس ػٍٞـــــــــــ٢ -ٔٔ

  
 كٓـــــــــــــــــــــٌٞض٢ ػـــــــــــــــــــــٖ جُِثـــــــــــــــــــــ٤ْ ؾـــــــــــــــــــــٞجخ. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــٍٟ ج٧ْـــــــــى ضهٗـــــــــ٠ ٝٛـــــــــ٢ ٚـــــــــحٓطس -ٕٔ  أٓـــــــــح ض

  
ـــــــــــــــــحـ.  ـــــــــــــــــد ٣هٗـــــــــــــــــ٠ ُؼٔـــــــــــــــــ١ٍ ٝٛٞٗر  ٝجٌُِ

 
 بًطلؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــــــحٍ -ٖٔ ــــــــــــــُى ٓ ــــــــــــــس كـو ٣ َّ ـــــــــــــح جُـٍ َى ٓ ٍُ ــــــــــــــ ْٔ  ُـَؼـ

  
 . ٍُ ـــــــــــــــــــــــــُٞش ٫ٝ ذـؼــ٤ـــــــــــــــــــــــــ ُٔ ٌِ ضــ  ٫ٝ كـــــــــــــــــــــــــٍ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــــــــــح ٛ٘ـــــــــــــــــى -ٗٔ ـــــــــــــــــًج ٛ٘ـــــــــــــــــى ٝأٌٜ ذٜ  أ٫ قر

  
ـــــــــــى.  ـــــــــــأ١ ٝجُرؼ ـــــــــــٖ وٜٝٗـــــــــــح جُ٘ ـــــــــــ٠ ٓ ـــــــــــى أض ٘ٛٝ 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ٫ ض٘ــــــــــــــٚ ػــــــــــــــٖ نِــــــــــــــٍن ٝضــــــــــــــأض٢ ٓػِــــــــــــــٚ -٘ٔ

  
ـــــــــــــــــــص ػظـــــــــــــــــــ٤ْ   .  ـــــــــــــــــــي ئيج كؼِ ٌٌ ػ٤ِ  ػـــــــــــــــــــح

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ٣حْــــــــــــــــِؼس جُــــــــــــــــٍقٖٔ أ٣ــــــــــــــــٖ جُٔٗــــــــــــــــط١ٍ -ٙٔ

  
ـــــــــــــــــــــــحٕ  .  ــــــــــــــــــــــأٌنٙ ج٧غٔـ  ُٝوىػٍٞــــــــــــــــــــــص ذ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ٜــــــــــــــحجذــــــــــــــىأ ذ٘لٓــــــــــــــي ٝجٜٜٗــــــــــــــح ػــــــــــــــٖ ؿ٤ -7ٔ

  
ــــــــــــــــ٤ْ.  ــــــــــــــــص قٌ ــــــــــــــــٚ كأٗ ــــــــــــــــايج جٗطٜــــــــــــــــص ػ٘  ك

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــــــــــٍجو١ -8ٔ ـــــــــــــــــ٢ جٗل ـــــــــــــــــى٢ٗ ذ٘ٛـــــــــــــــــكي ك  ضؼٔ

  
 ٝؾ٘ر٘ــــــــــــــــــ٢ جُ٘ٛــــــــــــــــــ٤كس كــــــــــــــــــ٢ جُؿٔحػــــــــــــــــــس. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 أ٣ٜــــــــــــــــــح جُٔٗــــــــــــــــــط٢ٌ ٝ ٓــــــــــــــــــح ذــــــــــــــــــي وجء -9ٔ

  
 ًــــــــــــــــٖ ؾٔــــــــــــــــ٬٤ ضــــــــــــــــٍ جُٞؾــــــــــــــــٞو ؾٔــــــــــــــــ٬٤. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 جقـــــــــــــــــــــــــــــًٌ ػـــــــــــــــــــــــــــــــىٝى ٓــــــــــــــــــــــــــــــــٍز -ٕٓ

  
ــــــــــــــــــٍز.  ــــــــــــــــــق ٓــــ ــــــــــــــــــى٣وي أُــ  ٝ جقـــــــــــــــــًٌ ٚــ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
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 واتس 

ــــــــــــــ٤ٖ أقرطــــــــــــــ٠    -ٕٔ ــــــــــــــ٠ ٝذ ــــــــــــــح ذ٤٘ ــــــــــــــص ٓ  ك٤ح٤ُ

  
 ٓـــــــــــٖ جُرؼـــــــــــى  ٓـــــــــــح ذ٤٘ـــــــــــ٠ ٝذـــــــــــ٤ٖ جُٔٛـــــــــــحتد. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 أ٫ ٤ُـــــــــــــــــــص جُٗـــــــــــــــــــرحخ ٣ؼـــــــــــــــــــٞو ٣ٞٓـــــــــــــــــــحً  -ٕٕ

  
 كــــــــــــــــــــــأنرٍٙ ذٔــــــــــــــــــــــح كؼــــــــــــــــــــــَ جُٔٗــــــــــــــــــــــ٤د. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ٫ ضكٓـــــــــــــرٖ جُٔؿـــــــــــــى ضٔـــــــــــــٍج أٗـــــــــــــص آًِـــــــــــــٚ -ٖٕ

  
 ُـــــــــــٖ ضرِـــــــــــؾ جُٔؿـــــــــــى قطـــــــــــ٠ ضِؼـــــــــــن جُٛـــــــــــرٍ. 

 
 طلبًر ؼٌإنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ٍَ ضؿــــــــــــــــ١ٍ كــــــــــــــــ٢ أَػّ٘طِٜــــــــــــــــح -ٕٗ ــــــــــــــــحو٣  وِع جُٔو

  
 . ٍِ ّٖ ئ٫ نـــــــــــــــــــــــــــــح٢َُ جُرـــــــــــــــــــــــــــــح  ٫ٝ ضر٤ـــــــــــــــــــــــــــــط

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــد   -ٕ٘ ـــــــــ٢ جُطِّ ـــــــــىذ٤ٍ ك ـــــــــرٍ ٝجُطّ ّٛ  ٓـــــــــح أؾٔـــــــــَ جُ

  
 ٝأ٤٠ـــــــــــــــد جُظلـــــــــــــــٍ ذؼـــــــــــــــى جٌُـــــــــــــــّى ٝجُطّؼـــــــــــــــد. 

 
 ًطلبؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ٕٙ- ٙ ٌُ  أُـــــــــــــْ ضـــــــــــــٍ إٔ جُٓـــــــــــــ٤ق ٣ـــــــــــــ٘وٙ هـــــــــــــى

  
 ئيج ه٤ــــــــــــَ ئٕ جُٓــــــــــــ٤ق أٟٓــــــــــــ٠ ٓــــــــــــٖ جُؼٛــــــــــــح. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ٕ7- ،} ِٖ ٣ ُٜٞج ك٢ِ جُىِّ ْْ ٠َحتِلَسٌ ٤َُِّطَلَوَّ ُٜ ْ٘ ِّٓ هٍَس  ٍْ َِّ كِ ًُ  ٖ ِٓ  ٍَ ٫َ َٗلَ ْٞ  هُٞٚ ضؼح٠ُ : } كََِ

 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ــــــــــــــى ػحُٔــــــــــــــح -8ٕ ــــــــــــــ٤ّ جُٔــــــــــــــٍء ٣ُٞ ــــــــــــــْ كِ  ضؼِّ

  
ــــــــــــْ ًٔــــــــــــٖ ٛــــــــــــٞ ؾحٛــــــــــــَ.  ــــــــــــ٤ّ أنــــــــــــٞ ػِ ُٝ 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ــــــــــــــحٍ -9ٕ ــــــــــــــغ ٓ ــــــــــــــح جُٓــــــــــــــؼحوز ؾٔ ــــــــــــــٍى ٓ  ُؼٔ

  
 ٌُٝــــــــــــــــــــــٖ جُطوــــــــــــــــــــــ٢ ٛــــــــــــــــــــــٞ جُٓــــــــــــــــــــــؼ٤ى. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــــــــــــى   ج٫ -ٖٓ ـــــــــــــــــــحّ جُٛـــــــــــــــــــلحء ؾى٣ ـــــــــــــــــــص أ٣ ٤ُ 

  
 ٝوٛـــــــــــــــــٍج ضـــــــــــــــــ٠ُٞ ٣ـــــــــــــــــح ذػـــــــــــــــــ٤ٖ ٣ؼـــــــــــــــــٞو. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 
ــــــــــٚ -ٖٔ ــــــــــٍجٙ ٝوع ٖــــــــــ٤ثحً ْــــــــــٔؼَص ذ ــــــــــح ض ــــــــــً ٓ  ن

  
 . َِ َقــــــــ َُ ــــــــٖ  ــــــــح ٣ـ٤٘ــــــــي ػ ٓ ِّ ــــــــِس جُٗــــــــٔ ــــــــ٢ ٠ِؼ  ك

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ٗـــــــــــــــــــــــــــحءوع ج٣٧ـــــــــــــــــــــــــــحّ ضلؼـــــــــــــــــــــــــــَ ٓحض -ٕٖ

  
 ٠ٝــــــــــــــــــــد ٗلٓــــــــــــــــــــح ئيج قٌــــــــــــــــــــْ جُوٟــــــــــــــــــــحء. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ٍُ ج٧ٚـــــــــــــكحِخ قـــــــــــــ٤ٖ ضؼـــــــــــــىُّْٛ -ٖٖ ـــــــــــــ  كٔـــــــــــــح أًػ

  
 . َُ  ٌُٝـــــــــــــــــــــْٜ٘ كـــــــــــــــــــــ٢ جُ٘حترـــــــــــــــــــــحش ه٤ِـــــــــــــــــــــ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 َّٝللا ٓـــــــــــــــــــح ٓـــــــــــــــــــحٍ جُلـــــــــــــــــــإجو ُـ٤ـــــــــــــــــــًٍْ -ٖٗ

  
ــــــــــــــح  ــــــــــــــ٠ ٚــــــــــــــرٍ جُُٓ ــــــــــــــ٢ ػِ .ٝئٗ ٌُ  ٕ ٚــــــــــــــرٞ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ــــــــــــــــــٚ -ٖ٘ ــــــــــــــــــ٠ ضؿٍذ ــــــــــــــــــٍأً قط َّٖ جٓ ــــــــــــــــــىق  ٫ ضٔ

  
ــــــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــــــٖ ؿ٤ــــــــــــــــــــٍ ضؿ٣ٍــــــــــــــــــــِد.   ٝ ٫ ضًّٓ٘

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
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 ضح٣ِِٞ 77

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

ـــــــــــــــــــُٚ  -ٖٙ  ُؼـــــــــــــــــــَ ػطرـــــــــــــــــــي ٓكٔـــــــــــــــــــٌٞو ػٞجهُر

  
 . َِ ـــــــــــــــــــ ُّ ذحُؼِ ص ج٧ؾٓـــــــــــــــــــح  ٌٝذٔـــــــــــــــــــح ٚـــــــــــــــــــكَّ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ــــــــــــــٚ -7ٖ َٓ ُٕ ٣ٞٓــــــــــــــحً ضٔح  ٓطــــــــــــــ٠ ٣رِــــــــــــــؾ جُر٤٘ــــــــــــــح

  
 . ُّ ى ٣ٜــــــــــــــــــــى ٍُ ِٚ ٝؿ٤ــــــــــــــــــــ  ئيج ً٘ــــــــــــــــــــَص ضر٤٘ــــــــــــــــــــ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ــــــــــــــــــَىكحً  -8ٖ َٚ َْ جُطؿــــــــــــــــــحٌز ئي أٛى٣طــــــــــــــــــُٚ   ٗؼــــــــــــــــــ

  
ٌج.  ٌَ ِٚ ُو  ٓـــــــــٖ ذؼـــــــــى ٓـــــــــح ٚـــــــــحَؽ ُـــــــــ٢ ٓـــــــــٖ ٗظٔـــــــــ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 ٛــــــــــــــَ ٣ٟــــــــــــــٍ جُركــــــــــــــٍ أٓٓــــــــــــــ٠ َجنــــــــــــــٍجً  -9ٖ

  
 . ٍْ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــٚ ٚـــــــــــــــــــــر٢ٌ ذكؿ ـــــــــــــــــــــ٠ ك٤  إٔ ٌٓ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ــــــــــــٞذْٜ -ٓٗ ــــــــــــ٠ جُ٘ــــــــــــحِ ضٓــــــــــــطؼرى هِ  أقٓــــــــــــٖ جُ

  
 . ْٕ  كِطحُٔـــــــــــــــــح جْـــــــــــــــــطؼرى ج٩ٗٓـــــــــــــــــحٕ ئقٓـــــــــــــــــح

 
 طلبً ؼٌرإنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 جٚـــــــــــــــــــرٍ ٌُــــــــــــــــــــَ ٓٛـــــــــــــــــــ٤رس ٝضؿِــــــــــــــــــــى -ٔٗ

  
 ٝجػِــــــــــــــــْ ذــــــــــــــــإٔ جُٔــــــــــــــــٍء ؿ٤ــــــــــــــــٍ ٓهِــــــــــــــــى. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
 
ـــــــــــــــــــي أ٣ٜــــــــــــــــــح ج٩ٗٓــــــــــــــــــحٕ -ٕٗ  جقلــــــــــــــــــظ ُٓحٗــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــحٕ.  ــــــــــــــــــــــــــــــٚ غؼر ــــــــــــــــــــــــــــــىؿ٘ي .. ئٗ ِ٫ ٣ 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــــــــٍ ٖـــــــــــــــ٢ء -ٖٗ ـــــــــــــــىى ؿ٤ ـــــــــــــــد ذ٤ ـــــــــــــــ٬ ضٌط  ك

  
 ٣ٓـــــــــــــــــــــٍى كـــــــــــــــــــــ٢ جُو٤حٓـــــــــــــــــــــس إٔ ضـــــــــــــــــــــٍجٙ. 

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ـــــــــــــــــــــــــح٢ُ -ٗٗ ـــــــــــــــــــــــــس ج٤ُِ  ٝ ٫ ضؿـــــــــــــــــــــــــُع ُكحوغ

  
ــــــــــــــــــــــحء.  ــــــــــــــــــــــى٤ٗح ذو ــــــــــــــــــــــٞجوظ جُ ــــــــــــــــــــــح ُك  كٔ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  
ٗ٘-  ِْ ـــــــــــ٤ٜ ـــــــــــِص ك ـــــــــــح وٓ ـــــــــــحُء ٓ ـــــــــــًج ج٧ق٤ ـــــــــــح قرَّ  ك٤

  
ـــــــــــــٞجش ئٕ ٞـــــــــــــٔي جُ  ـــــــــــــًج ج٧ٓ ـــــــــــــح قر  ورـــــــــــــٍ.٣ٝ

 
 طلبًؼٌر إنشاء ׄ                         إنشاء طلبًׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2068ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 

 ددرًتاخ على أنىاع اإلنشاء الطلتٍ 

 ٌشتمل على األنواع التالٌة: الطلبً ءاإلنشا - تذكر: 

 التحضٌض –العرض  –التمنً  –النداء  –االستفهام  –النهً  –األمر  

 ( https://dardery.site/archives/2111ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    )  

  وع اإلنشاء الطلبً فٌما ٌلً:س: حدد ن

ــــــــــــي -ٔ ــــــــــــس ٓحُ ــــــــــــح جذ٘ ــــــــــــَ ٣ ــــــــــــ٬َّ ْــــــــــــأُص جُه٤ ٛ 

  
 ئٕ ً٘ـــــــــــــــص ؾحِٛـــــــــــــــس ذٔــــــــــــــــح ُـــــــــــــــْ ضؼِٔــــــــــــــــ٢. 

 
 تحضٌضׄ                     استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ـــــــــدٍ   -ٕ ـــــــــ٢ ُؼ ٍٞ ٝك ـــــــــ ْٜ ـــــــــ٢ ُ ـــــــــَص ك ْٗ ـــــــــ٠ أَ ـــــــــ٠ ٓط  قطَّ

  
ـــــــــــــُٞش ٗكـــــــــــــَٞى ٣ٜـــــــــــــ١ٞ كحضكـــــــــــــحً كـــــــــــــحُٙ     ٝجُٔ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

https://dardery.site/archives/2068
https://dardery.site/archives/2111
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ُٜ٘ـــــــــــــــــــــح -ٖ ـــــــــــــــــــــح ؿ٣ٍرـــــــــــــــــــــحٕ ٛ  أؾحٌض٘ـــــــــــــــــــــح ئَّٗ

  
ـــــــــــــــــــــد ٗٓـــــــــــــــــــــ٤ُد   ـــــــــــــــــــــٍد ُِـ٣ٍ َُّ َؿ٣ٍ ـــــــــــــــــــــ ًُ ٝ 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         تمنًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــــــح ذُ   -ٗ ــــــــــــــــَي ٣ ــــــــــــــــ٢وػٞضُ ــــــــــــــــْ ضُِؿْر٘ ــــــــــــــــ٢َّ كِ ٘ 

  
ــــــــــــــــــــــح  ــــــــــــــــــــــحً َػ٤َِّ َْ ــــــــــــــــــــــٞض٢ ٣أْ وَّْش َوْػ ٍُ ــــــــــــــــــــــ  ك

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ـــــــــــــــــــــــــس -٘  ٫ٝضكٓــــــــــــــــــــــــرٖ َّللا ٣ـلــــــــــــــــــــــــَ ْحػـــ

  
ــــــــــــــــــــد.  ـــــــــــــــــــٚ ٣ـ٤ ـــــــــــــــــــ٠ ػ٤ِ ــــــــــــــــــــح ٣هل  ٝإٔ ٓـــ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــــــــــــحٕ ٜٓ٘ــــــــــــــــــــــح -ٙ  ْــــــــــــــــــــــَ ٗلٓــــــــــــــــــــــي ٓحً

  
ـــــــــــــــــــــــــــــ٘لّ ٝجٚـــــــــــــــــــــــــــــطرٍ.  ـــــــــــــــــــــــــــــٝ جُ  ٝجه

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــــــــــــــــــــى -7 ــــــــــــــــــــــــــــــس ٝجقٔ ــــــــــــــــــــــــــــــ٠ ٗؼٔ  َّللا ػِ

  
 أػطحًٜـــــــــــــــــــــح ُٝـــــــــــــــــــــْ ٣ؼطٜـــــــــــــــــــــح ُرٗـــــــــــــــــــــٍ. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 ك٤ِـــــــــــــــص جُـــــــــــــــًٟ ذ٤٘ـــــــــــــــ٠ ٝذ٤٘ـــــــــــــــي ػـــــــــــــــحٍٓ -8

  
 ٝذ٤٘ـــــــــــــــــــ٠ ٝذـــــــــــــــــــ٤ٖ جُؼـــــــــــــــــــح٤ُٖٔ نـــــــــــــــــــٍجخ. 

 
 تمنًׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
9-  ِّٓ هٍَس  ٍْ َِّ كِ ًُ  ٖ ِٓ  ٍَ ٫َ َٗلَ ْٞ ِٖ {هُٞٚ ضؼح٠ُ : } كََِ ٣ ُٜٞج ك٢ِ جُىِّ ْْ ٠َحتِلَسٌ ٤َُِّطَلَوَّ ُٜ ْ٘ 

 نداءׄ              استفهامׄ         نهًׄ                                  تحضٌضׄ  
 ضإغٍجُـــــــــــــــــــــــــى٤ٗحػ٠ِ ج٧نـــــــــــــــــــــــــٍٟ كــــــــــــــــــــــــ٬ -ٓٔ

  
ـــــــــــــــــــــس جُرٗـــــــــــــــــــــٍ   .  ـــــــــــــــــــــى٤ٗح كطحٗ  ئٗٔـــــــــــــــــــــح جُ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــــــٍقٖٔ ُٓــــــــــــــــص ٌن٤ٛــــــــــــــــس -ٔٔ  ٣حْــــــــــــــــِؼس جُ

  
 ذــــــــــــــــَ أٗــــــــــــــــص ؿح٤ُــــــــــــــــس ػِــــــــــــــــ٠ جٌُٓــــــــــــــــ٬ٕ. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

ـــــــــــــــو٤ََِّن ٗلٓـــــــــــــــ٢ -ٕٔ َٖ ـــــــــــــــ٢ ٝ ِّٓ َٖ أُ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــح جذ ٣ 

  
ـــــــــــــــــــى٣ِى   َٖ  ٍٍ ْٛ ـــــــــــــــــــَى ـــــــــــــــــــ٢ ُ ـــــــــــــــــــَص َنَِّْلطَ٘ ْٗ  أَ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ـــــــــــــحتطسٌ  -ٖٔ ِٕ كح٧ػٔــــــــــــحٌ ك ــــــــــــ٤ ًُٝج ٓــــــــــــٖ جُؼ ــــــــــــ  ُن

  
 . ُٜ ٍِ ــــــــــــــــ ْ٘وَ ٓ ُٕ ــــــــــــــــ٤ ٌّ ٝجُؼ ٍِ ــــــــــــــــ َٛ ْ٘ ُٓ ــــــــــــــــىٍٛ   ٝجُ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 كـــــــــــ٢ ٓٓـــــــــــرس ػٍٞـــــــــــ٢ هـــــــــــَ ذٔـــــــــــح ٖـــــــــــثص -ٗٔ

  
 كٓـــــــــــــــــــــٌٞض٢ ػـــــــــــــــــــــٖ جُِثـــــــــــــــــــــ٤ْ ؾـــــــــــــــــــــٞجخ. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ـــــــــٍٟ ج٧ْـــــــــى ضهٗـــــــــ٠ ٝٛـــــــــ٢ ٚـــــــــحٓطس -٘ٔ  أٓـــــــــح ض

  
ـــــــــــــــــحـ.  ـــــــــــــــــد ٣هٗـــــــــــــــــ٠ ُؼٔـــــــــــــــــ١ٍ ٝٛٞٗر  ٝجٌُِ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 
 ٫ ض٘ــــــــــــــٚ ػــــــــــــــٖ نِــــــــــــــٍن ٝضــــــــــــــأض٢ ٓػِــــــــــــــٚ -ٙٔ

  
ـــــــــــــــــــص ػظـــــــــــــــــــ٤ْ   .  ـــــــــــــــــــي ئيج كؼِ ٌٌ ػ٤ِ  ػـــــــــــــــــــح

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 جذــــــــــــــىأ ذ٘لٓــــــــــــــي ٝجٜٜٗــــــــــــــح ػــــــــــــــٖ ؿ٤ٜــــــــــــــح -7ٔ

  
ــــــــــــــــ٤ْ.  ــــــــــــــــص قٌ ــــــــــــــــٚ كأٗ ــــــــــــــــايج جٗطٜــــــــــــــــص ػ٘  ك

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
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ـــــــــــــــــٍجو١ -8ٔ ـــــــــــــــــ٢ جٗل ـــــــــــــــــى٢ٗ ذ٘ٛـــــــــــــــــكي ك  ضؼٔ

  
 ٝؾ٘ر٘ــــــــــــــــــ٢ جُ٘ٛــــــــــــــــــ٤كس كــــــــــــــــــ٢ جُؿٔحػــــــــــــــــــس. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

ـــــــــــــ٢  -9ٔ ْٖ ٫ ٣ُكرّ٘ ـــــــــــــ َٓ ـــــــــــــدِّ  ْٖ ُق ـــــــــــــ ِٓ ـــــــــــــَىج   كٞجًر

  
  ُْ ـــــــــــوَ َْ ـــــــــــىٙ  ْٖ ذؿٓـــــــــــ٢ٔ، ٝقـــــــــــح٢ُ ػ٘ ـــــــــــ ِٓ ٝ 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 جقـــــــــــــــــــــــــــــًٌ ػـــــــــــــــــــــــــــــــىٝى ٓــــــــــــــــــــــــــــــــٍز -ٕٓ

  
ــــــــــــــــــٍز.  ــــــــــــــــــق ٓــــ ــــــــــــــــــى٣وي أُــ  ٝ جقـــــــــــــــــًٌ ٚــ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــــ٤ٖ أقرطــــــــــــــ٠    -ٕٔ ــــــــــــــ٠ ٝذ ــــــــــــــح ذ٤٘ ــــــــــــــص ٓ  ك٤ح٤ُ

  
 ٓـــــــــــٖ جُرؼـــــــــــى  ٓـــــــــــح ذ٤٘ـــــــــــ٠ ٝذـــــــــــ٤ٖ جُٔٛـــــــــــحتد. 

 
 نداءׄ                        تمنًׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 ٫ ضكٓـــــــــــــرٖ جُٔؿـــــــــــــى ضٔـــــــــــــٍج أٗـــــــــــــص آًِـــــــــــــٚ -ٕٕ

  
 ُـــــــــــٖ ضرِـــــــــــؾ جُٔؿـــــــــــى قطـــــــــــ٠ ضِؼـــــــــــن جُٛـــــــــــرٍ. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

ٌِٗـــــــــــــــــ٢ جُـــــــــــــــــ١ً ػحٖـــــــــــــــــٍضَٚ كَٞؾْىضَـــــــــــــــــٚ -ٖٕ  أَ

  
  ٌِ َِّ ِػػَــــــــــــــح  ٓطـحٞــــــــــــــ٤حً ُــــــــــــــَي ػــــــــــــــٖ أَهَــــــــــــــ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ٕٗ-  ٌُ  ٙأُـــــــــــــْ ضـــــــــــــٍ إٔ جُٓـــــــــــــ٤ق ٣ـــــــــــــ٘وٙ هـــــــــــــى

  
 ئيج ه٤ــــــــــــَ ئٕ جُٓــــــــــــ٤ق أٟٓــــــــــــ٠ ٓــــــــــــٖ جُؼٛــــــــــــح. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــــى ػحُٔــــــــــــــح -ٕ٘ ــــــــــــــ٤ّ جُٔــــــــــــــٍء ٣ُٞ ــــــــــــــْ كِ  ضؼِّ

  
ــــــــــــْ ًٔــــــــــــٖ ٛــــــــــــٞ ؾحٛــــــــــــَ.  ــــــــــــ٤ّ أنــــــــــــٞ ػِ ُٝ 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــٚ -ٕٙ ــــــــــٍجٙ ٝوع ٖــــــــــ٤ثحً ْــــــــــٔؼَص ذ ــــــــــح ض ــــــــــً ٓ  ن

  
 . َِ َقــــــــ َُ ــــــــٖ  ــــــــح ٣ـ٤٘ــــــــي ػ ٓ ِّ ــــــــِس جُٗــــــــٔ ــــــــ٢ ٠ِؼ  ك

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــــــــــح -7ٕ ــــــــــــــــــــَ ٓ ــــــــــــــــــــحّ ضلؼ  ضٗــــــــــــــــــــحء وع ج٣٧

  
 ٠ٝــــــــــــــــــــد ٗلٓــــــــــــــــــــح ئيج قٌــــــــــــــــــــْ جُوٟــــــــــــــــــــحء. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــــــــٚ -8ٕ ــــــــــــــــــ٠ ضؿٍذ ــــــــــــــــــٍأً قط َّٖ جٓ ــــــــــــــــــىق  ٫ ضٔ

  
ــــــــــــــــــــٚ ٓــــــــــــــــــــٖ ؿ٤ــــــــــــــــــــٍ ضؿ٣ٍــــــــــــــــــــِد.   ٝ ٫ ضًّٓ٘

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 أ٫ ٤ُـــــــــــــــــــص جُٗـــــــــــــــــــرحخ ٣ؼـــــــــــــــــــٞو ٣ٞٓـــــــــــــــــــحً  -9ٕ

  
 رٍٙ ذٔــــــــــــــــــــــح كؼــــــــــــــــــــــَ جُٔٗــــــــــــــــــــــ٤د.كــــــــــــــــــــــأن 

 
 نداءׄ                        تمنًׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــــٚ -ٖٓ َٓ ُٕ ٣ٞٓــــــــــــــحً ضٔح  ٓطــــــــــــــ٠ ٣رِــــــــــــــؾ جُر٤٘ــــــــــــــح

  
 . ُّ ى ٣ٜــــــــــــــــــــى ٍُ ِٚ ٝؿ٤ــــــــــــــــــــ  ئيج ً٘ــــــــــــــــــــَص ضر٤٘ــــــــــــــــــــ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 ٛــــــــــــــَ ٣ٟــــــــــــــٍ جُركــــــــــــــٍ أٓٓــــــــــــــ٠ َجنــــــــــــــٍجً  -ٖٔ

  
 . ٍْ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــٚ ٚـــــــــــــــــــــر٢ٌ ذكؿ ـــــــــــــــــــــ٠ ك٤  إٔ ٌٓ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ــــــــــــٞذْٜ -ٕٖ ــــــــــــ٠ جُ٘ــــــــــــحِ ضٓــــــــــــطؼرى هِ  أقٓــــــــــــٖ جُ

  
 . ْٕ  كِطحُٔـــــــــــــــــح جْـــــــــــــــــطؼرى ج٩ٗٓـــــــــــــــــحٕ ئقٓـــــــــــــــــح

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
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 واتس 

 جٚـــــــــــــــــــرٍ ٌُــــــــــــــــــــَ ٓٛـــــــــــــــــــ٤رس ٝضؿِــــــــــــــــــــى -ٖٖ

  
 ٝجػِــــــــــــــــْ ذــــــــــــــــإٔ جُٔــــــــــــــــٍء ؿ٤ــــــــــــــــٍ ٓهِــــــــــــــــى. 

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ـــــــــــــٞش ٚـــــــــــــرٍج    -ٖٗ ـــــــــــــ٠ ٓؿـــــــــــــحٍ جُٔ  كٛـــــــــــــرٍج ك

  
 كٔــــــــــــــــــــــح ٤ٗــــــــــــــــــــــَ جُهِــــــــــــــــــــــٞو ذٔٓــــــــــــــــــــــططحع 

 
 تمنًׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

ــــــــــــــــــْرطُُٚ   -ٖ٘ َٟ ٍٕ ئيج أَْؿ ْٖ ُــــــــــــــــــ٢ ذاٗٓــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــ َٓ 

  
   ِٚ ُْ ٌوَّ َؾٞجذِـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ِْ ـــــــــــــــــُص ًـــــــــــــــــحٕ جُِك ِْ َٜ  َٝؾ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ـــــــــــــــــــى   -ٖٙ ـــــــــــــــــــحّ جُٛـــــــــــــــــــلحء ؾى٣ ـــــــــــــــــــص أ٣  ج٫ ٤ُ

  
 ٝوٛـــــــــــــــــٍج ضـــــــــــــــــ٠ُٞ ٣ـــــــــــــــــح ذػـــــــــــــــــ٤ٖ ٣ؼـــــــــــــــــٞو. 

 
 تمنًׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
ـــــــــــــــٍ ٖـــــــــــــــ٢ء -7ٖ ـــــــــــــــىى ؿ٤ ـــــــــــــــد ذ٤ ـــــــــــــــ٬ ضٌط  ك

  
 ٣ٓـــــــــــــــــــــٍى كـــــــــــــــــــــ٢ جُو٤حٓـــــــــــــــــــــس إٔ ضـــــــــــــــــــــٍجٙ. 

 
 نداءׄ                        فهاماستׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 
ـــــــــــــــــــــــــح٢ُ -8ٖ ـــــــــــــــــــــــــس ج٤ُِ  ٝ ٫ ضؿـــــــــــــــــــــــــُع ُكحوغ

  
ــــــــــــــــــــــحء.  ــــــــــــــــــــــى٤ٗح ذو ــــــــــــــــــــــٞجوظ جُ ــــــــــــــــــــــح ُك  كٔ

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

ٖ9-   ٍٝ ـــــــــــــــــــرؼ ُ ُْ ٌُ ـــــــــــــــــــ ُٟ ـــــــــــــــــــُى ذؼ ٤ٌ٣ َْ ـــــــــــــــــــ٤  ٝك

  
ــــــــــــــــــــــحٓح   َٛ ــــــــــــــــــــــىجٝزَ ٝجُِه َٕ جَُؼ ــــــــــــــــــــــىٝ  ٝضُر

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  

ـــــــــــــــح  -ٓٗ ـــــــــــــــ٢ ؾِٜٜ ـــــــــــــــس ك ـــــــــــــــطْ أٓ  ٛـــــــــــــــَ ػِٔ

  
ـــــــــــٍوجء   ـــــــــــ٢ جُٔؿـــــــــــى قٓـــــــــــ٘حء جُ   ٜـــــــــــٍش ك

 
 نداءׄ                        استفهامׄ         نهًׄ                                  أمرׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/2111ٖ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٓ) 

 ددرًتاخ على أنىاع اإلنشاء غٌر الطلتٍ 

 ٌشتمل على األنواع التالٌة: الطلبً اإلنشاء ؼٌر - تذكر: 

 الترجً  –القسم  –الذم  –المدح  –التعجب  

 ( https://dardery.site/archives/2143ِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ُ)  

  س: حدد نوع اإلنشاء ؼٌر الطلبً فٌما ٌلً:

٣ـــــــــــــــس كـوـــــــــــــــُى ٓــــــــــــــحٍ  -ٔ َّ َى ٓــــــــــــــح جُـٍ ٍُ ـــــــــــــــ ْٔ  ُـَؼـ

  
ـــــــــــــــــــــُٞش ٫ٝ ذـ  ُٔ ٌِ ضــ ـــــــــــــــــــــٍ ٍُ ٫ٝ ك ـــــــــــــــــــــ  ؼــ٤

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 أ٫ قرــــــــــــــــــًج ٛ٘ــــــــــــــــــى ٝأٌٜ ذٜــــــــــــــــــح ٛ٘ــــــــــــــــــى -ٕ

  
ـــــــــى   ـــــــــأ١ ٝجُرؼ ـــــــــح جُ٘ ـــــــــٖ وٜٝٗ ـــــــــ٠ ٓ ـــــــــى أض ٘ٛٝ 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ـــــــــرٍ ٝجُطّـــــــــىذ٤ٍ كـــــــــ٢ جُطِّـــــــــد   ٓـــــــــح أؾٔـــــــــَ  -ٖ ّٛ  جُ

  
 ٝأ٤٠ــــــــــــد جُظلــــــــــــٍ ذؼــــــــــــى جٌُــــــــــــّى ٝجُطّؼــــــــــــد 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 ُؼٔـــــــــــــــٍى ٓـــــــــــــــح جُٓـــــــــــــــؼحوز ؾٔـــــــــــــــغ ٓـــــــــــــــحٍ  -ٗ

  
ـــــــــــــــــــٞ جُٓـــــــــــــــــــؼ٤ى.  ـــــــــــــــــــ٢ ٛ ـــــــــــــــــــٖ جُطو ٌُٝ 

 
 قسمׄ                        ترجً ׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

https://dardery.site/archives/2111
https://dardery.site/archives/2143
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 واتس 

٘-  ْٛ ٍُ ج٧ٚـــــــــــــكحِخ قـــــــــــــ٤ٖ ضؼـــــــــــــىُّ  كٔـــــــــــــح أًػـــــــــــــ

  
  َُ  ٌُٝـــــــــــــــــــْٜ٘ كـــــــــــــــــــ٢ جُ٘حترـــــــــــــــــــحش ه٤ِـــــــــــــــــــ

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ــــــــــــَ  -ٙ ــــــــــــٖ ؾر ــــــــــــحٕ ٓ ــــــــــــَ ج٣ٍُ ــــــــــــًج ؾر ــــــــــــح قر ٣ 

  
 ٝقرـــــــــــــًج ْـــــــــــــحًٖ ج٣ٍُـــــــــــــحٕ ٓـــــــــــــٖ ًحٗـــــــــــــح  

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 َّٝللا ٓـــــــــــــــــــح ٓـــــــــــــــــــحٍ جُلـــــــــــــــــــإجو ُـ٤ـــــــــــــــــــًٍْ  -7

  
  ٌُ ــــــــــــحٕ ٚــــــــــــرٞ ــــــــــــ٠ ٚــــــــــــرٍ جُُٓ ــــــــــــ٢ ػِ  ٝئٗ

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 ُؼـــــــــــــــــــَ ػطرـــــــــــــــــــي ٓكٔـــــــــــــــــــٌٞو ػٞجهُرــــــــــــــــــــُٚ   -8

  
ــــــــــــــــح  َِ  ٌٝذٔ ــــــــــــــــ ُّ ذحُؼِ ص ج٧ؾٓــــــــــــــــح  ٚــــــــــــــــكَّ

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ــــــــــــــْ  -9 ــــــــــــــٍٞ كؼِٜ ــــــــــــــ٣ُٖ جُو ــــــــــــــّٞ ٣ ــــــــــــــٍّ ذو  أً

  
ـــــــــَ  ـــــــــٍٞ ٝجُؼٔ ـــــــــ٤ٖ جُو ـــــــــق ذ ـــــــــرف جُهِ ـــــــــح أه ٓ 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ـــــــــــــــــَىكحً   -ٓٔ َٚ ـــــــــــــــــُٚ  َْ جُطؿـــــــــــــــــحٌز ئي أٛى٣ط ـــــــــــــــــ  ٗؼ

  
ٌج   ٌَ ِٚ ُو ـــــــ ـــــــٖ ٗظٔ ـــــــ٢ ٓ ـــــــح ٚـــــــحَؽ ُ ـــــــى ٓ ـــــــٖ ذؼ ٓ 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ٔٔ-   ِْ  ك٤ـــــــــــح قرَّـــــــــــًج ج٧ق٤ـــــــــــحُء ٓـــــــــــح وٓـــــــــــِص كـــــــــــ٤ٜ

  
ـــــــــــٍ  ـــــــــــٞجش ئٕ ٞـــــــــــٔي جُور ـــــــــــًج ج٧ٓ ـــــــــــح قر ٣ٝ 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 أًــــــــــــٍّ ذٓــــــــــــ٤لي ٓـــــــــــــٖ ٚــــــــــــٔٞش ٌجؾـــــــــــــَ  -ٕٔ

  
ــــــــــــد  ــــــــــــٖ كٛــــــــــــ٤ف ٌجً ــــــــــــحش ٝٓ ــــــــــــ٢ جُ٘حتر  ك

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ــــــــــــُد جُـ  -ٖٔ َٓ َِ ٣ٌُطَ َُْؼْوــــــــــــ ــــــــــــح ذِح َٓ َى  ٍُ ــــــــــــ ْٔ  ٘ــــــــــــ٠ُؼ

  
  َُ ــــــــــــــ ــــــــــــــُد جَُؼْو ٍِ ٣ٌُطَٓ ــــــــــــــحخ جُٔــــــــــــــح طِٓ ًْ  ٫ٝ ذح

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

 ُؼـــــــــَ كـــــــــ٢ جُُكـــــــــِد ٓـــــــــح ٗكطـــــــــحؼ ٓـــــــــٖ ُــــــــــسٍ   -ٗٔ

  
ِٕ ٓــــــــــح جؿطــــــــــ٬٤  ــــــــــٍْٓ كــــــــــ٢ ج٩ٗٓــــــــــح  ٌُــــــــــ٢ ُٗ

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ـــــــــــي ٓٛـــــــــــكق  -٘ٔ ـــــــــــىٟ ق٤حض ـــــــــــ٤ّ ٓ ـــــــــــْ جُؿِ  ٗؼ

  
ــــــــــــــــ٘لّ ٝجُٞؾــــــــــــــــىجٕ   ــــــــــــــــٞ ٛٔــــــــــــــــّٞ جُ  ٣ؿِ

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ٍّ جٌُـــــــــــــــــٍج  -ٙٔ  ذـــــــــــــــــثّ جُُٓـــــــــــــــــحٕ َٓحٗ٘ـــــــــــــــــح ي

  
 ّ ٧ٛــــــــــــــــَ ٖــــــــــــــــف  ٣كرٓــــــــــــــــٕٞ ن٬ُٜــــــــــــــــح 

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         ذمׄ                                  تعجبׄ  
 ٣ح قرًج جُٔحٍ إٔٚٞ ذٚ ػ٢ٍٞ ٝأضوٍخ ذٚ ئ٠ُ ٌذ٢ " "حٍ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػٞف :ه -7ٔ  
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  

ــــــــــ٢ َ  -8ٔ ــــــــــ١٣ٍ ك ــــــــــرف جُطل ــــــــــح أه ــــــــــٖ جُٛــــــــــرحٓ ٓ 

  
 ك٤ٌــــــــــــق ذــــــــــــٚ ٝجُــــــــــــٍأِ ُِٗــــــــــــ٤د ٖــــــــــــحَٓ  

 
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
 " ٝج١ًُ ٗل٢ٓ ذ٤ىٙ ُٞ ُْ ضًٗرٞج ًُٛد َّللا ذٌْ، ٝؾحء ذوّٞ ٣ًٗرٕٞ، ك٤ٓطـلٍٕٝ َّللا ، ك٤ـلٍ ُْٜ:"هحٍ ٌٍْٞ َّللا  -9ٔ    
 قسمׄ                        ترجًׄ         مدحׄ                                  تعجبׄ  
ِٕ هحٍ ضؼح٠ُ: " -ٕٓ ح َٔ ُُٓٞم ذَْؼَى ج٣٩ ُْلُ ُْ ج ْْ َّ ج٫  "ذِْث
  قسمׄ                        ترجًׄ         ذمׄ                                  تعجبׄ  

 ( ١https://dardery.site/archives/2143 ػ٠ِ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ)  

https://dardery.site/archives/2143
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 عانحددرًتاخ ةالغٌح 

(ٔ) 

 ٣وٍٞ جُٗحػٍ -ٔ

َٖ ج٤ََُِّح٢ُ ِٓ ح ََُى٣َْي  َٓ ْٗلَْوَص أَْؿ٠َِ   ..أَ

حتِىِ  َٛ َٖ جُوَ ج ذ٤َْ ًٍ ِٛ ح َْ.. 

َي  ِٓ ٌَ ك٢ َو َؼح ْٖ ُّ ج٧َ ِٔ ـْ ٌْ ضَ ُٜٞ  جُطَّ

حىَ  َٓ ْٖ ِو ِٓ ٤ثَسُ  ِٔ كَُي جُظَّ ٍُ  ..كَطَُؼدُّ أَْق

َْٗص  أَ فِ  -َٝ ُْ َْ جَُّ٘ ْؿ ٌَ-  ٌْ ٝ ٍُ ُْ ُىٝ ك٢  ْٗ  !ضَ

ِى جَُك٤َحزِ  ْٜ َٖ  ْٖ ِٓ ح ُيْهَص  َٓ.. 

 ٌْ ُٞٗ جِش جُوُ ٌَ ج ٍَ َٓ  ٟ َٞ ِْ 

ِٝقَي ٣ح كَط٠َ ٍُ كُْن ذِ ٌْ  ..كَح

جتِنِ  ٍَ ٤ِِثَسَ ذِحَُك َٔ َى جُ ٍَ ْى َوكَحضِ ٍُ جْض َٝ.. 

 َّْ ٍْ  غُ ٤ ِٛ ٍٍ هَ ْٖ ُػٔ ِٓ ح ضَرَو٠َّ ك٤َِي  َٓ ٌِْى   أَْو

زً  ٍَ َٓ  ْٕ ٍِ ..ِػ كَحضِ َٕ جُىَّ ٍِ ..ُوٝ حِػ َٗ َٔ جُ َٝ.. ٌْ جُرُُكٞ َٝ جك٢  َٞ جُوَ َٝ 

 :جُطح٤ُس جُرىجتَ ذ٤ٖ ٖٓ جُٛك٤كس ج٩ؾحذس قىو

 ٓح جُؼح٠لس ج٤ُٓٔطٍز ػ٠ِ جُٗحػٍ   –ٔ

 .  الحسرة والندمׄ     الفرح والسرورׄ    الؽضب والكراهٌة ׄ     الحب والتعظٌم ׄ  

جتِِن "  -ٕ ٍَ ٤ِِثَسَ ذِحَُك َٔ َى جُ ٍَ ْى َوكَحضِ ٍُ جْض َٝ  ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ : " 

 تشبٌه مجمل  .ׄ    استعارة تصرٌحٌة ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ      تشبٌه بلٌػ ׄ  

 :ٖٓ ٬ٓٓف ج٤ُْٞٔو٠ جُظحٍٛز ك٢ ج٧ْطٍ جُٗؼ٣ٍس جُٓحذوس -ٖ

 ترابط األفكار ׄ     روعة الخٌال ׄ    وحدة التفعٌلة ׄ     .وحدة القافٌة ׄ  

َْٗص ك٢ هُٞٚ :""  -ٗ أَ فِ  -َٝ ُْ َْ جَُّ٘ ْؿ ٌَ-  ٌْ ٝ ٍُ ُْ ُىٝ ك٢  ْٗ  "ضَ

 . استثناءׄ      نفً ׄ      توكٌدׄ      إطناب ׄ  

 " ذ٤ٜ٘ٔح جُركٌٞ - جُوٞجك٢ك٢ جُر٤ص جُػحُع "  -٘

 . مراعاة نظٌرׄ     مقابلة ׄ     جناس ׄ     طباق  ׄ  

 " ك٢ جُٓطٍ ج٧ن٤ٍ.جُـٍٜ ٖٓ ج٧ٍٓ  -ٙ

 . االلتماسׄ      التحذٌرׄ    الٌؤس والخوؾ„ ׄ    واأللم إظهار الضٌق ׄ  

 (ٕ) 

 ٣وٍٞ جُٗحػٍ ذٗحٌز جُه١ٌٞ -ٕ

ـــــــــــــــــح   ـــــــــــــــــْىٗح ُٔ ـــــــــــــــــ٢ ً ُٖ جُّط ـــــــــــــــــح كِٓـــــــــــــــــط٤ ٣ 

ُٖ ٣ــــــــــــح أنــــــــــــُص ػِــــــــــــ٠ جُؼٜــــــــــــِى جُّــــــــــــ١ً    ٗكــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــُٚ   َٔ  ٖــــــــــــــــــــــــــــٌٍف ُِٔــــــــــــــــــــــــــــِٞش إٔ ٗطؼ

ٝج جُٜــجٗٗ ٍُ ٍَ ٝٚــــــــــ ًُ ٗـح   ٞجـُّ رــــــــــــٞ  ْْ ـــــــــــــــٌ

 

ــــــــــــــٖ أْــــــــــــــ٠ً ٗ٘ٓــــــــــــــ٠ أْــــــــــــــحٗح  ــــــــــــــُٚ ٓ  ًحذَىْض

ٜـــــــــــــــِى ٬ًٗـــــــــــــــح َٔ  هـــــــــــــــى ٌٞـــــــــــــــْؼ٘حٙ ٓـــــــــــــــٖ جُ

ـــــــــــــــــــح َٜٞجٗ ـــــــــــــــــــأذ٠ جُ ـــــــــــــــــــحٌزً ض  أٗلٓـــــــــــــــــــحً ؾرّ

ج ؾرَــــــــــــحٗحـٖ ضِوَـــــــــــــــــــــــــــ٤ًلٔــــــــــــح ٖـِــــــــــــْثطُْ كِ ْٞ 

 

 :جُطح٤ُس جُرىجتَ ذ٤ٖ ٖٓ جُٛك٤كس ج٩ؾحذس قىو

 ٓح جُؼح٠لس ج٤ُٓٔطٍز ػ٠ِ جُٗحػٍ   –ٔ

 .  األلم والحسرةׄ     الفرح والسرورׄ     الحزن والٌؤس ׄ      ةالحب والفداء والتضحٌ ׄ  

ُٚ أٗلٓحً " ك٢ جُر٤ص  -ٕ َٔ  جُػحُعٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ : " ٗطؼ

 تشبٌه مجمل  .ׄ    استعارة تصرٌحٌة ׄ    استعارة مكنٌة  ׄ      تشبٌه بلٌػ ׄ  
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ِٜى ٬ًٗحك٢ هُٞٚ :""  -ٖ َٔ  " هى ٌْٞؼ٘حٙ ٖٓ جُ

 . استثناءׄ      نفً  ׄ      توكٌدׄ      إٌجاز ׄ  

 ٠ٓ٘ٗ " ذ٤ٜ٘ٔح -ك٢ جُر٤ص جُػحُع " أ٠ًْ  -ٗ

 . مراعاة نظٌرׄ     مقابلة ׄ     جناس ׄ     طباق  ׄ  

 .ض٤ٌٍ٘ ًِٔس" ؾرحٗح" ك٢ جُر٤ص ج٧ن٤ٍ ٣ل٤ى – ٘

 التهوٌلׄ       التحقٌرׄ      التقلٌلׄ     العموم والشمول ׄ  

 :٣ٍس جُٓحذوسٖٓ ٬ٓٓف ج٤ُْٞٔو٠ جُظحٍٛز ك٢ ج٧ذ٤حش جُٗؼ -7

 األول والثانً ׄ     روعة الخٌال ׄ    بعض المحسنات اللفظٌة ׄ    .وحدة الوزن والقافٌة ׄ  

 " جُـٍٜ ٖٓ ج٧ٍٓ ك٢ جُر٤ص جٍُجذغ. -ٙ

 . االلتماسׄ     بالعدو إظهار التحدي واالستهانةׄ     النصحׄ               على الحرب  الحث ׄ  

(ٖ) 

 -: ٢ْٞٓ ٗر٣ٞس هحُص  -

 ٠ٍذـــــــــــحً  ٣َ٘ـــــــــــطلٝ ُـــــــــــْ ئيج ِرـــــــــــ٢ه ًـــــــــــحٕ ٫ -ٔ

  
  

ـــــــــــــًًٍ ـــــــــــــْ ٓٛـــــــــــــٍ ُ ـــــــــــــح ٣ٓـــــــــــــطؼًخِ  ُٝ  جُطَؼر

  

ــــــــــــْ -ٕ ــــــــــــٍ ُ ــــــــــــ٢ ئ٫ّ  جُكــــــــــــدَّ  أيً ــــــــــــٜ٘ح ك ِْ  ٓكح

  
  

 ُؼرــــــــــــــــــح ٫ٝ ُٜــــــــــــــــــٞجً  ُٜــــــــــــــــــح ػٍكــــــــــــــــــصُ  ٫ٝ

  

ـــــــــ٫ٞىِ  -ٖ ـــــــــح ُ ـــــــــح ٓٛـــــــــٍ ٣ ـــــــــسً  أٚـــــــــركصُ  ٓ  ػحضر

  
  

ٌَ  ٓـــــــــــــح ئيج جُُٓـــــــــــــحٕ ػِـــــــــــــ٠  ٝجِٗوِرـــــــــــــح ؾـــــــــــــح

  

 ْـــــــــــــــحٍٛز ك٤ـــــــــــــــي ج٤ُِـــــــــــــــح٢ُ ٣ٞ٠ـــــــــــــــصُ  ٫ٝ -ٗ

  
  

ــــــــــــــــــىّ   ٗٛــــــــــــــــــرح ٫ٝ حً ٞــــــــــــــــــؼل أٖــــــــــــــــــط٢ٌ ٫ أً

  

ــــــــــحٌ ٫ -٘ ــــــــــيِ  ئٕ ػ ــــــــــىٍٛ نحٗ ــــــــــإٕٝ جُ ــــــــــْ جُه  كٌ

 
  

 َّ ــــــــــــــــ ًَ  ُّ ــــــــــــــــ٢ جُكٓــــــــــــــــح ٌٍ  ذٌلّ ــــــــــــــــحو ــــــــــــــــح ه  ٝٗر

  

 :جُطح٤ُس جُرىجتَ ذ٤ٖ ٖٓ جُٛك٤كس ج٩ؾحذس قىو

 :جُؼح٠لس ج٤ُٓٔطٍز ػ٠ِ جُٗحػٍ –ٔ 

 .  الحسرة والندمׄ     الفرح والسرورׄ    الؽضب والكراهٌة ׄ     الحب والتعظٌم ׄ  

 -:ج٧ذ٤حش ك٢ ٤ٖٞػح ٍج٧ًػ ج٧ِْٞخ  -ٕ

 للتعجب إنشابً ׄ    . للنصح إنشابً ׄ    . للتقرٌر خبري ׄ    . للوصؾ خبري ׄ  

 جُهإٕٝ( ك٢ جُر٤ص جُهحّٓ جُىٍٛ )نحٗيِ  ك٢ جُر٤ح٤ٗس جٌُٛٞز ٗٞع  -ٖ

 تصرٌحٌة. استعارة ׄ    مكنٌة استعارة ׄ      بلٌػ تشبٌه ׄ      مجمل تشبٌه ׄ  

 ٧ٍٝ " ذٔح هرِٚ:ػ٬هس هُٞٚ: ًًٍُ ٍٓٛ "ك٢ جُر٤ص ج -ٗ

 تفصٌل.  ׄ     تعلٌل  ׄ     نتٌجة  ׄ     توضٌح  ׄ  

ٜ٘ح" ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ أِْٞخ هٍٛ ٤ِْٝطٚ. ك٢ ئ٫ّ  جُكدَّ  أيًٍ ك٢ هٍٞ جُٗحػٍز:" ُْ – ٘ ِْ  ٓكح

 استخدام "إنما"ׄ    النفً واالستثناء ׄ   التقدٌم والتؤخٌر ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر  ׄ  

 :٤س ك٢ ج٧ذ٤حشٖٓ ٬ٓٓف ج٤ُْٞٔو٠ جُهل -ٙ

 .الثانً والثالث ׄ      حسن التقسٌم فً البٌت الرابع ׄ   .الوزن والقافٌة ׄ     .ترابط األفكار ׄ  

 جُطؼرح" ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ : -ذ٤ٖ ًِٔط٢ " ٠ٍذح  -7

 مقابلة ׄ     تصرٌع ׄ    مراعاة نظٌر ׄ       سجع ׄ  
 ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ جُظحٍٛز ك٢ ج٧ذ٤حش:  -8

 األول والثانً ׄ     قوة العاطفة ׄ     محسنات البدٌعٌةال ׄ     الوزن والقافٌة ׄ  
 جُط٤ٌٍ٘ ك٢ ًِٔس "ُٜٞج" ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ أكحو:  -9

 الكثرة. ׄ    التعظٌم ׄ      العموم والشمول ׄ      التقلٌل ׄ  
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(ٗ) 

 -:جُٗحػٍ ٣وٍٞ

ــــــــــــــــٍ -ٔ ٌِّ ى ك ٍِّ ج ػوَِــــــــــــــــيَ  ٝقــــــــــــــــ طــــــــــــــــىذٍِّ ُٔ  جُ

  
  

 ْٕ ٘ـــــــــــــــصَ  ئ ْٕ  ضرــــــــــــــــ٢ ًُ َٕ  أ  ج٧ًرـــــــــــــــٍج ضٌـــــــــــــــٞ

  

ٕ-  َْ ـــــــــــــ َٖ  ٝجْؾؼ ـــــــــــــٞج٣َ ـــــــــــــ٣ٍؼسِ  ٓ َّٗ ـــــــــــــىجً  جُ  ٌجت

  
  

ـــــــــــــ٢ َِّ  ك ـــــــــــــ ًُ ،ٍٍ ـــــــــــــ ْٓ ـــــــــــــٖ ٫ أ ٌج ضٌ ِّٞ ـــــــــــــ َٜ ط ُٓ 

  

ــــــــــــٝ -ٖ ــــــــــــيَ  ٝجٜٗ ِٓ ــــــــــــح٢ُ ذ٘ل ْٕ  ٫ ُِٔؼ ــــــــــــ  ضِؼ

  
  

وجً  ـــــــــــــــــــــــــــطٍوِّ طــــــــــــــــــــــــــحً  ُٓ ِّٓ طُ ــــــــــــــــــــــــــٍج ُٓ طكؿِّ ُٓ 

  

ٍِف -ٗ ْكـــــــــــــ ـِ  ذأؾ٘كـــــــــــــسِ  ٌَ هح جُطٔـــــــــــــٞ ٍِّ ٗـــــــــــــ ُٓ 

  
  

ذـــــــــــــحً، ٍِّ ـ ُٓ ـــــــــــــؾ ٝ ـــــــــــــ٠ ذٜـــــــــــــح ٝجذُِ ًٌُّٟ أػِ ـــــــــــــ  جُ

  

ًَ  ٝجكــــــــــــــطف -٘ ــــــــــــــ َِّ  ٓ٘حكِ ــــــــــــــ ًُ  ٍْ ــــــــــــــ ــــــــــــــحكغٍ  ػِ ٗ 

  
  

ٌِ  جُٞؾــــــــــــٞوَ  ُطــــــــــــٍٟ ــــــــــــيَ  ذ٘ــــــــــــٞ ِٔ ٓــــــــــــلٍِج ػِ ُٓ 

  

ٙ-  َّٕ ــــــــــــــــحز ئ ــــــــــــــــ١٤ُ  ٛــــــــــــــــ٢ جُك٤ ِٚ  جُٔك  ذُؼٔوِــــــــــــــــ

  
  

ـــــــــــــُىو ْٓ ٌَ  كح ٍِ  ُؾٓـــــــــــــٞ  ضؼرُـــــــــــــٍج قطـــــــــــــ٠ جُٛـــــــــــــر

  

 :جُطح٤ُس جُرىجتَ ذ٤ٖ ٖٓ جُٛك٤كس ج٩ؾحذس قىو

ٔ-  َّٕ ِٚ  جُٔك١٤ُ  ٢ٛ جُك٤حز ك٢ هُٞٚ :"" ئ  " ذُؼٔوِ

 . استثناءׄ      نفً ׄ      توكٌدׄ      إٌجاز ׄ  

ٌِ  جُٞؾٞوَ  ٬هس هُٞٚ: ُطٍٟػ -ٕ يَ  ذ٘ٞ ِٔ  ُٓٓلٍِج "ك٢ جُر٤ص جُهحّٓ " ذٔح هرِٚ: ػِ

 تفصٌل.  ׄ     تعلٌل  ׄ     نتٌجة  ׄ     توضٌح  ׄ  

ُىو جُر٤ح٢ٗ جُِٕٞ  -ٖ ْٓ ٌَ  ك٢ هُٞٚ: " كح ٍِ  ُؾٓٞ  - :ك٢ جُر٤ص ج٧ن٤ٍ " جُٛر

 .مرسل مجاز ׄ    .تصرٌحٌة استعارة ׄ    . مكنٌة استعاة ׄ     . تشبٌه ׄ  

 -: ذ٤ٖ ًِٔط٢ " ؾٌٓٞ" ٝ"ضؼرٍج" ك٢ جُر٤ص ج٧ن٤ٍ جُرى٣ؼ٢ جُِٕٞ  -٘

 جناس ׄ    . مراعاة نظٌر ׄ     . طباق ׄ     . تصرٌع ׄ  

 -:ج٧ذ٤حش ك٢ ٤ٖٞػح ج٧ًػٍ ج٧ِْٞخ  -ٗ

 للتعجب إنشابً ׄ    . للنصح إنشابً ׄ    . للتقرٌر خبري ׄ    . للوصؾ خبري ׄ  

 -: ك٢ جُر٤ص جٍُجذغ أِْٞخ هٍٛ ٤ِْٝطٚ -٘

 .تعرٌؾ المبتدأ والخبر ׄ     . استخدام "إنما" ׄ     . التقدٌم والتؤخٌر ׄ    .نفً واالستثناءال ׄ  

 (٘) 

 جُٗحػٍ:٣وٍٞ 

ـــــــــسَ  ٣ـــــــــح -1 َِ  كِط٤َ ـــــــــؼ٤ىِ  ج٤ُ٘ـــــــــ َٓ ـــــــــًٝج جُ ـــــــــىٟ ُن َٔ  جُ

  
  

جْـــــــــــــــــطَأِٗلٞج َٝ  َّ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــحوِ  َٗلَ ـــــــــــــــــىج جُِؿٜ ى٣ َٓ 

  

رــــــــــــــــــٞج -2 ٌَّ ضََ٘ َٝ  َٕ جؾطَِ٘رــــــــــــــــــٞج جُُؼــــــــــــــــــىٝج  ج٧َيٟ َٝ

  
  

هِلــــــــــــــــٞج َٝ  ٍَ ٛــــــــــــــــ ِٔ ــــــــــــــــقَ جُ ذِ ٞهِ كٔــــــــــــــــٞوج َٔ َٔ  جُ

  

3-  ُٜ ٫ًُِ  أ٤ََُـــــــــــــــــــــنُ  ج٧ٌَ ٘ـــــــــــــــــــــ  ذَِؿٔحَػـــــــــــــــــــــسٍ  َٓ

  
  

 َٕ ــــــــــــــــــرحخَ  ٣َرـــــــــــــــــــٞ ــــــــــــــــــٔحءِ  أَْ َٓ ــــــــــــــــــٞوج جُ  هُؼ

  

َُ  َؿــــــــــــــًىج أَٗــــــــــــــطُْ -4 ٌِ  أَٛــــــــــــــ ــــــــــــــح ج٧ُٓــــــــــــــٞ ئَِّٗٔ َٝ 

  
  

ـــــــــــــــح ّ٘ ًُ ْ ٌُ ـــــــــــــــ٤ ٌِ  كـــــــــــــــ٢ َػَِ كـــــــــــــــٞوج ج٧ُٓـــــــــــــــٞ ُٝ 

  

ــــــــــحذ٘ٞج -5 ــــــــــ٠ كَ ِّ  َػِ ــــــــــ ُْ ِٕ  أُ ــــــــــح ٓ َُ ِٚ  جُ ــــــــــ ٌِٝق َٝ 

  
  

 َٖ ًــــــــــــــــــ زِ  ٌُ ٌَ ــــــــــــــــــى ذحِيًنــــــــــــــــــح جَُكٟــــــــــــــــــح َٖ  ٣ىجَٝ

  

 :جُطح٤ُس جُرىجتَ ذ٤ٖ ٖٓ جُٛك٤كس ج٩ؾحذس قىو
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للتواصل 01156008819

 واتس 

 : ج٧ٍٝ جُر٤ص ك٢ ج٤َُ٘"  كط٤س :" ٣ح: هُٞٚ ك٢ جُ٘ىجء ؿٍٜ  -ٔ

 .وااللتماس التمنً ׄ    .واالستنهاض الحث ׄ       .الذهن وتحرٌك التنبٌه ׄ    .والتنبٌه التعظٌم ׄ  

 جُر٤ص جُهحّٓ ذٔح هرِٚ: ػ٬هس  -ٕ

 .تفسٌر ׄ    .سبب وبٌان تعلٌل ׄ    .إجمال بعد صٌلتف ׄ    .قبله لما نتٌجة ׄ  

 : ....................جُػحُع جُر٤ص ٖٓ ٣ُلْٜ  -ٖ

 .باستمرار الحذر إلى الشاعر دعوة ׄ     .السكون وترك اإلقدام إلى الشاعر دعوة ׄ  

 .بالوطن التشبث إلى الشباب دعوة ׄ      .الجهاد استبناؾ إلى مصر بنى دعوة ׄ  

 :ٍ أِْٞخ هٍٛ ٤ِْٝطٚك٢ جُر٤ص ج٧ن٤ -ٗ

 .الفاعل على والمجرور الجار تقدٌم ׄ     .به المفعول على والمجرور الجار تقدٌم ׄ  

 .صاحبها على الحال تقدٌم ׄ       .المبتدأ على الخبر تقدٌم ׄ  

 :) جُٓٔحء( )ج٧ٌٜ( ٝ ًِٔط٢ ذ٤ٖ جُرى٣ؼ٢ جُٔكٖٓ ٗٞع ٓح  -٘

 .تصرٌع ׄ     .ازدواج ׄ     .جناس ׄ     .طباق ׄ  

َِ  ك٢ جُه٤حٍ عٗٞ -ٙ ؼ٤ىِ  هُٞٚ:"  ج٤ُ٘ َٓ  " ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ: جُ

 .استعارة تصرٌحٌة ׄ     .مرسل مجاز ׄ      اٌتعارة مكنٌة ׄ    .بلٌػ تشبٌه   ׄ  

(ٙ) 

 -:ٚى٣و٢ جُٗحػٍ جٌُر٤ٍ )وًطٌٞ ٓكٍِٝ ذ٣ٍي( ك٢ ٌجتؼطٚ " ٛؿٍز" ٣وٍٞ

ــــــــــــيَ  ٛــــــــــــًج -ٔ ِكرُّ ــــــــــــح ُٓ ٣  ٍُ ــــــــــــُٚ  ٌْــــــــــــٞ  ٝنِلَ

  
  

 ٌٖ ُّٖ  ٠ٝــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــسٌ ..  ٣َــــــــــــــــــثِ َّٓ ِٚ ضَ  ٝأ ٤ٌِــــــــــــــــــ  ر

  

ــــــــــــــح -ٕ ــــــــــــــي ٝأٗ ـُ  أض٤طُ ــــــــــــــح ــــــــــــــ٢ِ٘ ٝجٍُٓ ُٖ  ضَ٘ٞ

  
  

ـــــــــــــــــحىٍ  ـــــــــــــــــإجو١َ  ذ ُْ ..  ك ـــــــــــــــــ ِٚ  وجت ـــــــــــــــــ ٣ ِٝ  جُطَّأْ

  

ٖ-  ُِ ٌَ  نِلــــــــــــــــ٢َ  ٝجُ٘ــــــــــــــــح ٌَ  هحضــــــــــــــــ ــــــــــــــــ وطَّ ُٓ ٝ 

  
  

وٌ  ٍَّ ــــــــــــــــــــــــــ٤ؼسٌ  ٫ ٝٓٗــــــــــــــــــــــــــ ِٖ  ِٚ ــــــــــــــــــــــــــ ٣ ِٝ  ضُْإ

  

 ٝٚـــــــــلَْٜ جُوــــــــٞجك٢ كــــــــ٢ أذــــــــىأ أ٣ــــــــٖ ٓــــــــٖ -ٗ

  
  

ــــــــــــــــــص ٝٚــــــــــــــــــلحضُْٜ ِٚ  ػــــــــــــــــــٖ ؾَِّ  جُطٗــــــــــــــــــر٤

  

٘-  ٌّ ـــــــــــــٞ ـــــــــــــصَ  ه ـــــــــــــْ ضًٍ ـــــــــــــح ُٜ  ٗحٚـــــــــــــًؼح ذ٤حًٗ

  
  

ـــــــــــــــح ًٛ َُّ ِٚ  ًـــــــــــــــَ هـــــــــــــــٍٞ ػـــــــــــــــٖ ٝٓ٘ ـــــــــــــــل٤ َْ 

  

ـــــــــٞج -ٙ ُٓ ـــــــــي ك٘ َٓ ـــــــــٖ..  قر٤ـــــــــدُ  ٣ـــــــــح ٬ً َٓ ـــــــــ٠ ٝ  هَِ

  
  

ِٚ  ٫ كـــــــــــــــــــــــــــحلُ  جُٜـــــــــــــــــــــــــــىٟ يجى  ٣َٜى٣ـــــــــــــــــــــــــــ

  

 :جُطح٤ُس جُرىجتَ ذ٤ٖ ٖٓ جُٛك٤كس ج٩ؾحذس قىو

ٌٖ  جُر٤ح٢ٗ جُِٕٞ  -ٔ ُّٖ  ك٢ هُٞٚ: " ٠ٝ  - :ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ " ٣َثِ

 .مرسل مجاز ׄ      .ٌةتصرٌح استعارة ׄ    . مكنٌة استعاة ׄ     . تشبٌه ׄ  
 -: ك٢ جُر٤ص ج٧ن٤ٍ  جُرى٣ؼ٢ جُِٕٞ  -ٕ

 حسن تقسٌم ׄ     . مراعاة نظٌر ׄ     . طباق ׄ    . تصرٌع ׄ  
 -:ج٧ذ٤حش ك٢ ٤ٖٞػح ج٧ًػٍ ج٧ِْٞخ  -ٖ

 للتعجب إنشابً ׄ     . للنصح إنشابً ׄ    . للتقرٌر خبري ׄ   . للوصؾ خبري ׄ  

 -: ك٢ جُر٤ص جُهحّٓ ئ٣ؿحَ ذكًف -ٗ

 .المفعول به ׄ       الفعل ׄ     . الخبر ׄ     .دأ المبت ׄ  

 -:  جُؼح٠لس ج٤ُٓٔطٍز ػ٠ِ جُٗحػٍ  -٘

 الخوؾ  ׄ     .الحزن والحسرة ׄ    . الٌؤس والتشاإم ׄ    . اإلعجاب والتعظٌم ׄ  

 :ٖٓ ٬ٓٓف ج٤ُْٞٔو٠ جُظحٍٛز ك٢ ج٧ذ٤حش جُٗؼ٣ٍس جُٓحذوس -ٙ

 األول والثانً ׄ    روعة الخٌال ׄ    بعض المحسنات اللفظٌة ׄ         .وحدة الوزن والقافٌة ׄ  
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  األدب ثالثا:
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هٛحتى ٠ٞجٍ ٖٓ ػ٤ٕٞ جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ ٝأؾٞو جُٗؼٍ جُؿح٢ِٛ هحُٜح ًرحٌ جُٗؼٍجء جُؿح٤٤ِٖٛ ك٢ ٓ٘حْرحش نحٚس : تعرٌفها

 . حجُؼٍخ ٝنِىٝٛؾٔؼٞج ك٤ٜح ذ٤ٖ ػىز أؿٍجٜ، جْطكٜٓ٘ح 

 ر العرب ببلؼة.علل: المعلقات من خٌر شعس:

 ُلٛحقطٜح ٝض٣ٍٞٛٛح ُر٤ثطْٜ جُل٣ٌٍس ٝجُ٘ل٤ٓس ٝأقٞجٍ ٓؼ٤ٗطْٜ.

 س: لماذا سمٌت المعلقات بهذا االسم؟ 

 ـ ٧ٜٗح ًطرص ذٔحء جًُٛد ٝػِوص ػ٠ِ أْطحٌ جٌُؼرس.ٔ

 ـ ٧ٜٗح ًحٗص ٌٓطٞذس ٝٓؼِوس ػ٠ِ ػٔٞو جُه٤ٔس. ٕ

 .٧ٜٗح ُؿٞوضٜح ضٗرٚ جُؿٞجٍٛ جُط٢ ضط٣ُٖ ذٜح جُ٘ٓحء -ٖ

 ـ ٧ٜٗح ًحٗص ضؼِن ذح٧يٛحٕ ٍُٝػطٜح ٝؾٞوضٜح.ٗ

 ٫ٝ ٓحٗغ ٖٓ ؾ٤ٔغ ج٥ٌجء ٌُٖٝ جٍُأ١ ج٧هٍخ ُِٛٞجخ ٛٞ ضؼِوٜح ذح٧يٛحٕ ٍُٝػطٜح ٝؾٞوضٜح.

 س : ما عدد المعلقات و من شعراإها ؟ 

 أٌؾف ج٧هٞجٍ ضإًى إٔ جُٔؼِوحش ْرؼس ٝ أٚكحذٜح ْٛ : 

 :ُود ذحُِٔي ج٤َُِٟ ًٔح ٌٝو ك٠ ًطحخ ٜٗؽ جُر٬ؿس  ىٟجٍٓؤ جُو٤ّ ذٖ قؿٍ ذٖ جُكحٌظ جٌُ٘ـ   ٔ

 ّ .  9ٙ٘ـ ٠ٍكس ذٖ جُؼرى جُرٌٍٟ : ًحٕ أهٍْٛٛ ػٍٔج ، جٖطٍٜ ذحُـٍُ ٝ جُٜؿحء ، ٝ ضٞك٠ ْ٘س  ٕ

ـ ٤ٍَٛ ذٖ أذ٠ ٠ِْٔ ج٠ُُٗٔ : ًحٕ أػلْٜ ه٫ٞ ، ٝ جًػٍْٛ قٌٔس ، جذ٘ٚ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ ٖٓ ٖؼٍجء ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ضٞك٠ ٤ٍَٛ ٖ

 ّ 7ْٕٙ٘س 

ـ ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس جُؼحٍٟٓ : جُٞق٤ى جًُٟ أِْْ ، ٝ هحٍ جُٗؼٍ ك٠ جُؼٍٛ جُؿح٠ِٛ ٝ ج٠ٓ٬ْ٩  ، ق٤ع هحٍ : أ٫ ًَ ٢ٖء ٓح  ٗ

 ٝ ًَ ٗؼ٤ْ ٫ ٓكحُس َجتَ               ن٬ َّللا ذح٠َ 

 كحْطىٌى ػ٤ِٚ ٌٍْٞ َّللا ـ ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ٝ ِْْ ـ هحت٬ : " ئ٫ ٗؼ٤ْ جُؿ٘س .      

 ّ .   ٍٓٓٙٔٝ ذٖ ًِػّٞ جُطـِر٠ : ًحٕ ٌٜٓٗٞج ذحُلهٍ ، أٓٚ ٠ِ٤ُ ذ٘ص جَُِٜٜٔ ، ضٞك٠ ْ٘س ـ ػ ٘

 .ـ ػ٘طٍز ذٖ ٖىجو جُؼر٠ٓ : جٖطٍٜ ذأٗٚ أقى كٍْحٕ جُؼٍخ ، ٝ أًػٍ ٖؼٍٙ جُـٍُ ٝ جُكٔحْس  ٙ

 .ّ  8ٓ٘ـ جُكحٌظ ذٖ قُِز ج٤ٌٍُٟٗ : جٖطٍٜ ذحُلهٍ ٝٛٞ ، أ٠ٍٞ جُٗؼٍجء ػٍٔج ، ٝ ضٞك٠ ْ٘س  7

 ٝ ذؼٝ جُ٘وحو ٤ٟ٣ق ئ٤ُْٜ غ٬غس ٖؼٍجء ، ْٛ :

 ـ جُ٘حذـس جًُذ٤ح٠ٗ .        ـ ج٧ػ٠ٗ ) ٤ٕٓٔٞ ه٤ّ ( .            ـ ػر٤ى ج٧ذٍ٘ .

 ـ امرإ القٌس : ٔ

 س بم لقب امرإ القٌس و متى توفى ؟

 ّ . ٘ٙ٘ؼ : ُود جٍٓؤ جُو٤ّ ذأ٤ٍٓ ٖؼٍجء جُؼٍٛ جُؿح٠ِٛ ٝ ػٍف ذحُِٔي ج٤َُِٟ ، ٝ ضٞك٠ ْ٘س 

 س: ٌعتبره النقاد أمٌر شعراء العصر الجاهلً؟

ؼ: ٧ٗٚ ًحٕ ذحًٌػح نحٚس ك٢ جُٞٚق كوى ٝٚق ج٤َُِ ٝجُه٤َ ٝج٤ُٛى. ٝأؾحو جُوٍٞ ك٢ جْط٤وحف جُٛكد، ٝذٌحء جُى٣حٌ، 

ػ٠ِ ٝضٗر٤ٚ جُ٘ٓحء ذحُظرحء ٝجُٜٔح، ٝك٢ ٝٚق جُه٤َ، ٝك٢ ضٍه٤ن ج٤ُٓ٘د، ٝؾٞوز ج٫ْطؼحٌز، ٝض٣ٞ٘غ جُطٗر٤ٚ، ٣ٝـِد 

 .   ٖؼٍٙ جُطٗر٤ٚ ٝجُٞٚق

 س: بم ٌتمٌز شعره ؟

ؼ: أؾحو جُوٍٞ ك٢ جْط٤وحف جُٛكد، ٝ ذٌحء جُى٣حٌ ، ٝضٗر٤ٚ جُ٘ٓحء ذحُظرحء ٝ جُٜٔح ، ٝ ك٢ ٝٚق جُه٤َ ، ٝك٢ ضٍه٤ن 

 . ج٤ُٓ٘د، ٝ ؾٞوز ج٫ْطؼحٌز، ٝض٣ٞ٘غ جُطٗر٤ٚ ، ٝ ٣ـِد ػ٠ِ ٖؼٍٙ جُطٗر٤ٚ ٝ جُٞٚق 
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 س: ما مطلع معلقته ؟ 

 ئٜٗح أٍٝ ٖؼٍ ػِن ذ٘لِٞ جُ٘حِ ٝٝؾىجْٜٗ ، ٝ ٓطِؼٜح :ؼ: 

         ٝٓ٘ــــــــــــٍُ قر٤ــــــــــــد يًــــــــــــ١ٍ ٓــــــــــــٖ ٗرــــــــــــي هلــــــــــــح  -

  
ــــــــــــــٟٞ ذٓــــــــــــــو١  ــــــــــــــ٤ٖ جُِ ــــــــــــــىنٍٞ ذ ــــــــــــــَ جُ  ككٞٓ

 
 س: ما الموضوعات التً تدور حولها المعلقة ؟  

 ٍ .ٝٚق جُٜٔح ٝ جُلٍِ، ٝٝٚق ج٤َُِ ٝ ج٤ُٛى ٝ جُرٍم ٝ جُٔطٝٚق جُٔكرٞذس ، ٝ جُرٌحء ػ٠ِ جُط٬ٍ ، ٝ

 ـ طرفة بن العبد البكري ٕ

 س: كٌؾ كانت نشؤته ؟ وبم لقب ؟ 

ؼ: أهٍٛ ٖؼٍجء جُؿح٤ِٛس ػٍٔج ، ٗٗأ ٣ط٤ٔح ، ٝ ذِؾ ٖٓ جُٗؼٍ ٓح ُْ ٣رِـٚ جٌُػ٤ٍٕٝ ، ٝ جُؼٍخ ضوٍٞ : " أٖؼٍ جُ٘حِ جذٖ 

 جُـ٬ّ جُوط٤َ " كوى هطَ ؿىٌج ٝ ػٍٔٙ ُْ ٣طؿحَٝ جُٓحوْس ٝجُؼ٣ٍٖٗ ـ"جُؼ٣ٍٖٗ " ٝ ٣ِود ذ

 س : ماذا قالوا عن طرفة ؟ 

 ؼ : هحُٞج ػ٘ٚ : أكَٟ جُ٘حِ ٝ جقىز ٝ ٠ٛ جُٔؼِوس ٝ ٓطِؼٜح : 

ٌٍ  ُِهُٞــــــــــــــــــــــس  - هَــــــــــــــــــــــسِ  أ٠َْــــــــــــــــــــــ٬ ٍْ ــــــــــــــــــــــىِ  ذِر َٔ ْٜ                   غَ

 
ـُ   رَــــــــــــــحه٢ ضَُِــــــــــــــٞ ًَ  ِْ ــــــــــــــ ْٖ َٞ ُْ ٤َُْــــــــــــــىِ  كــــــــــــــ٢ ج ٍِج ِٛ  ٠َح

 
 س : ما الموضوعات التى تدور حولها معلقته ؟ 

ج٬٠٧ٍ ٝجُطٍقحٍ ، ٝجُٔؼحٛى ٝي٣ًٍحضٜح ، ٝٝٚق جُكر٤رس ٝٝٚق جُ٘حهس ٝجُلهٍ جُٗه٠ٛ ، ؼ : ضىٌٝ ٓؼِوطٚ قٍٞ ذٌحء 

 ٝجُكٌٔس ٝجٌُٟٗٞ ، ٌٝغحء ٗلٓٚ . 

 س : بم تتمٌز معلقته ؟ 

 ؼ : ضؼى ٖٓ أؾٞو جُٔؼِوحش ، ٝأًػٍٛح ؿ٣ٍرحً ، ٝأؿٌُٛح ٓؼ٠٘ ، ٝأوهٜح ٝٚلحً ، ٝأٌٜٚ٘ح ُلظحً ٝػرحٌز . 

 زهٌر بن أبً سلمى -ٖ

 ماذا تعرؾ عن نسب زهٌر ونشؤته؟ وما أثر بشامة بن الؽدٌر علٌه؟  س:

ج ٝٛٞ  ًٍ ج، ٝنحُٚ ذٗحٓس ذٖ جُـى٣ٍ ٖحػ ًٍ ؼ: ٖٓ هر٤ِس ٣ُٓ٘س ٢ٛٝ كٍع ٖٓ "ٍٟٓ"، ٗٗأ ك٢ ذ٤ثس ًِٜح ٖؼٍ كوى ًحٕ أذٞٙ ٖحػ

هِوًح ذرؼٝ ٚلحضٚ، ًٔح ُُّ أقى ج٧ٍٖجف، ٝجْطلحو ٖٓ قٌٔطٚ ٝأوذٚ، ًٝحٗٞج ٣ٍؾؼٕٞ ئ٤ُٚ ك٢ ٓؼَٟ ج٧ٌٓٞ، كٗد ٤ٍَٛ ٓط

٤ٍَٛ أِٝ ذٖ قؿٍ َٝؼ أٓٚ، ًٝحٕ ٖحػٍ ٍٟٓ ك٢ َٓحٗٚ، ًٝحٗص أنطحٙ ٖحػٍض٤ٖ، ًٝحٕ ك٢ ِٗٓٚ ٖؼٍجء ٜٓ٘ٔح أذ٘حٙ 

 "ًؼد ٝذؿ٤ٍ" ٝجذٖ ًؼد ًًُي. 

 س: متى توفى زهٌر؟

 ؼ: ضٞك٠ ٤ٍَٛ هرَ جُرؼػس جُ٘ر٣ٞس.  

 س: بم تسمى قصابده؟ ولماذا؟ 

ش؛ ٧ٗٚ ًحٕ ٣٘ظْ جُو٤ٛىز ك٢ أٌذؼس أٍٖٜ، ٣ًٜٝذٜح ك٢ أٌذؼس أٍٖٜ، ٣ٝؼٍٜٞح ػ٠ِ نٞجٚٚ ك٢ ض٠ٔٓ هٛحتىٙ ذحُك٤ُٞح

 أٌذؼس أٍٖٜ، ك٬ ٣ظٍٜٛح ئ٫ ذؼى قٍٞ ًحَٓ. 

 س: بم اشتهر زهٌر؟ وما رأى عمر بن الخطاب فً شعره؟ 

 ٫ ذٔح ك٤ٚ.ؼ: جٖطٍٜ ذحُكٌٔس، ٝجُٔىـ جُٛحوم، هحٍ ػ٘ٚ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ: ًحٕ ٤ٍَٛ ٫ ٣ٔىـ جٍُؾَ ئ

 س: ما الموضوعات "األؼراض" التً تدور حولها معلقته؟ 

ؼ: ذىأٛح ذٔوىٓس ٤ِِ٠س ٣٘حؾ٠ ك٤ٜح جُى٣حٌ جُىجٌْس، غْ يًٍ جُطٍقحٍ، ٝٓىـ ج٤ُٓى٣ٖ ج٣ًُِٖ أِٚكح ذ٤ٖ ػرّ ٝيذ٤حٕ، ٝيّ 

ٍ ٖٓ أذ٤حش جُكٌٔس جُط٢ ْرن جُكٍخ ٝٓح ضكىغٚ ٖٓ وٓحٌ، ٝٓىـ ػرّ ُطٔحٌْٜح ٝهرُٜٞح جُىػٞز ئ٠ُ جُِٛف، غْ نطٜٔح ذٌػ٤

 ض٘حُٜٝح، ٝٓطِؼٜح : 

ـــــــــــــــــٖ   - ِٓ ِّّ  أَ ِْ  َُـــــــــــــــــْ ِوَٓ٘ـــــــــــــــــسٌ  أَٝكـــــــــــــــــ٠ أُ َِّـــــــــــــــــ ٌَ  ضَ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــسِ   جؼِ  ذَِكٞٓحَٗ ٌّ ِْ  جُــــــــــــــــــــــــــــــُى طَػََِّ ُٔ ــــــــــــــــــــــــــــــحُ  كَ
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 لبٌد بن ربٌعة -ٗ

 س: ماذا تعرؾ عن لبٌد؟ ولماذا ٌعد من الشعراء المخضرمٌن؟ 

ًٓح ٝأٌذؼ٤ٖ ْ٘س، ؼ: ٖٓ أٍٖجف جُٗؼٍجء جُٔؿ٤ى٣ٖ، ٝجُلٍْحٕ جُٔؼٔ ٣ٍٖ، ٝجُكٌٔحء جُٔك٤ٌٖ٘، ٣وحٍ ئٗٚ ػٍٔ ٓحتس ٝنٔ

ػحٔ ٓؼظٜٔح ك٢ جُؿح٤ِٛس، ٝهى أوٌى ج٬ْ٩ّ كأِْْ ٝٛحؾٍ، ٝقٖٓ ئ٬ْٓٚ، ًٝحٕ ٓغ جُٞكٞو جُط٢ أهرِص ػ٠ِ جُ٘ر٢ ٠ِٚ 

 جًطل٤ص ذر٬ؿس جُوٍإٓ.  جُٗؼٍ، ُٝٔح ْثَ ػٖ يُي هحٍ:وهجر  َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ غْ ػحو ئ٠ُ ذ٬وٙ، ٝض٘ٓي ٝقلظ جُوٍإٓ ًِٚ

 س: للنابؽة رأى فٌه وهو فً صباه. وضحه. 

 ؼ:  ٍٜ ٗرٞؽ ُر٤ى ًٓ٘ ٚرحٙ ُٝٔح ٌآٙ جُ٘حذـس هحٍ ُٚ: " ٣ح ؿ٬ّ، ئٕ ػ٤٘٤ي ُؼ٤٘ح ٖحػٍ ". 

 س : كان لبٌد ذا محامد فى الجاهلٌة أكدها اإلسبلم . وضحها . 

ٓػَ: قٖٓ جُٔؼحٍٖز، ٝقٖٓ جُٔلحٌهس، ٝقلظ جُؿحٌ، ٝجُ٘ؿىز، ٝجُؿِى، ؼ: ًحٕ ُر٤ى يج ٓكحٓى ك٢ جُؿح٤ِٛس أًىٛح ج٬ْ٩ّ، 

 ٝجُٛرٍ ػ٠ِ جُ٘ٞجتد، ٝجُؼُز ٝجُٔ٘ؼس، ًٝحٕ ٣كحْد ٗلٓٚ ػ٠ِ ًٛٙ ج٧ن٬م ٣ٝوٍٞ: " ٓح ػحضد جُكٍ ج٣ٌٍُْ ً٘لٓٚ ". 

 س : ما مطلع معلقته ؟ 

ــــــــــــــــــــصِ   - ٌُ  ػل ــــــــــــــــــــى٣ح ــــــــــــــــــــح جُ ــــــــــــــــــــح ٓكُِّٜ ٜ ُٓ وح ُٔ       ك

  
ُُٜــــــــــــــــــــــح ضأذَّــــــــــــــــــــــىَ  ذًٔ٘ـــــــــــــــــــــ٠  ْٞ ــــــــــــــــــــــح َؿ َٜ ُٓ ٍَِؾح  كَ

 
 جٍُٗـ : ػلص و٣حٌ ج٧قرحخ ٝٓك٤ص ٓ٘حَُْٜ جُط٠ ًحٗص ك٠ ٠٘ٓ ، ٝهى ضٞقٗص جُى٣حٌ ٫ٌضكحٍ هطحٜٗح . 

 س: بم ٌتمٌز شعره؟ 

ؼ: ٣ط٤ُٔ ٖؼٍٙ ٝنحٚس ٓؼِوطٚ ذ٘رحُس جُلهٍ، ٝؾُجُس ج٧ُلح ، ٝكهحٓس جُؼرحٌجش، ٝوهس جُٔؼح٢ٗ، ٍٖٝف جُٔوٛى، ًٝػٍز 

  ٣ٔحٕ، ٝجُكٌٔس جُٛحوهس ٝجُٔٞػظس جُكٓ٘س.جٖطٔحُٚ ػ٠ِ ػوحتى ج٩

 عمر بن كلثوم  -٘

ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ ذٖ ٓحُي جُطـ٤ِد ٤ْى ضـِد ٝكحٌْٜح ٖٝحػٍٛح جُٔؼٍٝف ذٔؼِوطٚ، ٝٛٞ أقى كطحى جُؼٍخ، ٝأٓٚ ٠ِ٤ُ ذ٘ص  

ذحُؼُز ٝجُٔ٘ؼس، ٝذحُوٞز جَُِٜٜٔ. ًحٕ ٓٞهؼٚ ٝٓٞهغ أ٬ْكٚ ٓىػحز ُِلهٍ، ػ٠ِ أٗٚ ُْ ٣لهٍ ذٌػٍز جُٔحٍ، ًٝػٍز ج٩ذَ، ٌُٖٝ 

ٝجُرٓحُس ك٢ جُكٍخ، ٝذٌٍّ جُؼٍ٘ٛ ٝٓؿى ج٬ْ٧ف، كأذٞٙ ًِػّٞ ذٖ ٓحُي أكٍِ جُؼٍخ، ٝجٖطٍٜش أٓٚ ذح٧ٗلس ٝػظْ جُ٘لّ 

ج ذأذ٤ٜح.  ًٍ  ضلحن

 س: بم اشتهر عمرو بن كلثوم؟ ولماذا؟ 

 ٍٙ ػ٠ِ ٍٓأٟ ٖٓ قح٤ٖطٚ. ؼ: جٖطٍٜ ذحُلطي، كو٤َ: أكطي ٖٓ ػٍٔٝ؛ ٧ٗٚ كطي ذحُِٔي ػٍٔٝ ذٖ ٛ٘ى ك٢ هٛ

 س: ما مطلع معلقته؟ وفٌم خالؾ المعلقات؟ 

 ؼ: ضرىأ ٓؼِوطٚ ذٞٚق جُهٍٔ ُْٝ ضرىأ ذحُـٍُ أٝ جُرٌحء ػ٠ِ ج٬٠٧ٍ ًرحه٢ جُٔؼِوحش ٝٓطِؼٜح: 

ــــــــــــــــــــــــــــر٢َّ أ٫  - ـــــــــــــــــــــــــــْكِ٘يِ  ُٛ َٛ ـــــــــــــــــــــــــــرَِك٤٘ح ذِ ْٚ            كح

  
ٌَ  ضـُـــــــــــــــــــــــــــــْرو٢ِ ٫ٝ  ٣ٌِ٘ح ُنــــــــــــــــــــــــــــــٔٞ ـــــــــــــــــــــــــــــَى ْٗ  ج٧

 
 ٌبة فً معلقته؟س: ما رأى ابن قت

 ؼ: هحٍ جذٖ هط٤رس: "٢ٛ ٖٓ ؾ٤ى ٖؼٍ جُؼٍخ" 

 س: ما الموضوعات التً تدور حولها المعلقة؟ 

 ؼ: ضىٌٝ جُٔؼِوس قٍٞ ٝٚق جُهٍٔ، ٝٝٚق ْحه٤س جُهٍٔ، ٝجُلهٍ ذحُور٤ِس ٝأ٣حّ قٍٝذٜح، ٝجُطٜى٣ى ٝجُٞػ٤ى ُؼٍٔٝذٖ ٛ٘ى.

  

 س: بم عرؾ عمرو بن كلثوم؟ ولماذا؟ 

 جُو٤ٛىز جُٞجقىز؛ ٧ٗٚ ُْ ٣َٛ ئ٤ُ٘ح ٖٓ ٖؼٍٙ ْٟٞ ٓؼِوطٚ ٝذؼٝ جُٔوطٞػحش جُٛـ٤ٍز. ؼ: ػٍف ذٗحػٍ 

 س: ما موقؾ عمرو بن كلثوم من الملك عمرو بن هند؟ 

ؼ: ًحٗص ج٧قىجظ جُط٢ ػحٍٚٛح ػٍٔٝ ضِو٠ ذظ٬ُٜح ػ٠ِ ٗلٓٚ، كحُكٍخ ذ٤ٖ ذٌٍ ٝضـِد ُْ ضٟغ أَٝجٌٛح، ٝٛٞ َػ٤ْ ضـِد 

٠ٍكح جُُ٘جع ُِِٛف غْ ٣لَٗ جُِٛف ذو٤حوز ػٍٔٝ ذٖ ٛ٘ى ج١ًُ جٗكحَ ك٢ قٌٔٚ ئ٠ُ هر٤ِس ذٌٍ ٓٔح ٝكحٌْٜح، ٝػ٘ىٓح ٣ِطو٢ 

أغحٌ ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ ًٝٗق ػٖ ذطُٞس ٝأٗلس ٝػُز ق٤ٖ ػحٌٜ جذٖ ٛ٘ى ُْٝ ٣ٓطِْٓ ُظِٔٚ ذَ ئٗٚ هطِٚ ػ٘ىٓح قحٍٝ إٔ 

 ِػّٞ كحْطـحغص ذٚ كوطِٚ ذ٤ٖ قح٤ٖطٚ. أٝػُ ئ٠ُ أٓٚ إٔ ضٓطهىّ ٠ِ٤ُ أّ ػٍٔٝ ذٖ ً ػ٘ىٓح٣٘طوٙ ٖٓ هىٌ ضـِد 
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 واتس 

 س : ما مكانة قصٌدته عند العرب ؟ 
ٜح جُؼٍخ ، ٝػظٔطٜح ذ٘ٞ ضـِد، ٌٝٝجٛح ٚـحٌْٛ ًٝرحٌْٛ  ٫ ٣ِٕٔٞ ٌٝج٣طٜح ، ِطؼ : أٗٗى ػٍٔٝ جُٔؼِوس ك٠ ْٞم ػٌح  كأؾ

 ٫ٝ ٣ٓإٔٓٞ هٛطٜح قط٠ ه٤َ ئٜٗٔح أُٜطْٜ ػٖ جُؼَٔ ٝجٌُلحـ كوحٍ ك٤ْٜ جُٗحػٍ : 

       ٌٍٓٓــــــــــس ًــــــــــَ ػــــــــــٖ ضـِــــــــــد ذ٘ــــــــــ٢ أُٜــــــــــ٠  -

  
 ًِػــــــــــــــــّٞ ذــــــــــــــــٖ ػٔــــــــــــــــٍٝ هحُٜــــــــــــــــح هٛــــــــــــــــ٤ىز 

 
 ٖٝٓ ه٤ٛىز ػٍٔٝ : 

ـــــــــــــــــــىٍ  أَذَــــــــــــــــــح  - ْ٘ َْ  كَــــــــــــــــــ٬َ  ِٛ ـــــــــــــــــــح ضَْؼَؿـــــــــــــــــــ  َػ٤ََِْ٘

  
َٗح  ٍْ ِْٗظــــــــــــــــــــــــــــــ أَ ىَ  َٝ ٍْ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ج٤َُو٤َِْ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــح َُٗهرّـِ

 
ــــــــــــــــــــح  - ٌِوُ  ذِأَّٗـَ ْٞ ج٣َحشِ  ُٗــــــــــــــــــــــ ٍَّ  ذ٤ِْٟــــــــــــــــــــــحً  جُــــــــــــــــــــــ

  
  َّٖ ُٛ ٌُ ــــــــــــــــــــــِى ْٛ ُٗ ـــــــــــــــــــــٍجً  َٝ ْٔ ـــــــــــــــــــــىْ  ُق ٣ِْٝ  هَ ــــــــــــــــــــــحٌُ َ٘ 

 
-   ٍّ ـــــــــــــــــــــــح أ٣َّـَ ٍ   ََُ٘ــــــــــــــــــــــــح َٝ ٍٍ  ُؿــــــــــــــــــــــــ ج َٞ  ٠ِـــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــح  َ٘٤ْ َٛ ِِــــــــــــــــــــيَ  َػ َٔ ــــــــــــــــــــح جُ َٜ ْٕ  ك٤ِ  َِٗى٣َْ٘ـــــــــــــــــــــح أَ

 
 س: بم تمٌزت المعلقة؟

ؼ: ٠رغ ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ ٓؼِوطٚ ذطحذغ جُلهٍ ٝجُكٔحْس، ًٝحٕ ًُُي ضأغ٤ٍ ك٢ أُلح ٚ كؿحءش ِْٜس ٝجٞكس ؾُُس ه٣ٞس، أٓح 

 ٝجُكٔحْس ًًُٝي ج٤ُْٞٔو٠. أن٤ِطٚ كٌحٗص ٬ٓتٔس ُؼح٠لس جُلهٍ 

 س: ما أسباب حرب البسوس؟ 

ؼ: قٍخ جُرِٓٞ ٢ٛ قٍخ هحٓص ذ٤ٖ هر٤ِس ضـِد ذٖ ٝجتَ ٝأق٬كٜح ٞى ذ٢٘ ٤ٖرحٕ ٝأق٬كٜح ٖٓ هر٤ِس ذٌٍ ذٖ ٝجتَ ذؼى هطَ 

ٗحهس ؾحٌٛح ْؼى  جُؿٓحِ ذٖ ٍٓز ج٤ُٗرح٠ٗ جُر١ٌٍ ٤ٌُِد ذٖ ٌذ٤ؼس جُطـِر٠ غحٌج ُهحُطٚ جُرِٓٞ ذ٘ص ٓ٘وً ذؼى إٔ هطَ ٤ًِد

ح ٖٓ ْ٘س  ًٓ ّ ٣ًًٍٝ جُٔوِِٕٞ  9ٗٗذٖ ّٖٔ جُؿ٠ٍٓ، ٣ًًٍٝ جٌُٔػٍٕٝ ٖٓ ٌٝجز جُؼٍخ إٔ ًٛٙ جُكٍخ جْطٍٔش أٌذؼ٤ٖ ػح

ح.  ًٓ  أٜٗح جْطٍٔش ذٟؼس ٝػ٣ٍٖٗ ػح

 ـ عنترة بن شداد العبسى ٙ

حٕ ٖٓ ػحوجش جُؼٍخ أ٫ ضِكن جذٖ ػ٘طٍز ذٖ ٖىجو جُؼر٠ٓ، أقى كٍْحٕ جُؼٍخ، ًحٗص أٓٚ قر٤ٗس، ٝأذٞٙ أقى ْحوجش ػرّ، ًٝ

ج٧ٓس ذ٘ٓرٜح، ٣ٝٛرف ك٢ ػىجو جُؼر٤ى، ًٝحٕ ٖىجو هى ٗلحٙ )أٌٍٗٙ( غْ جػطٍف ذٚ ٝأُكوطٚ ذ٘ٓرٚ، ًٝحٕ ػ٘طٍز ٣ىجكغ ػٖ ػرّ 

 ٓغ ٖوحتٚ ذكد ػرِس جذ٘س ٓحُي.

 س: عانى عنترة عقدتٌن. ما هما؟ وما موقفه منهما؟

ْٝٞجو ٝؾٜٜح ٝٝؾٜٚ، ئ٫ أٗٚ ذٜٔطٚ جْططحع  –٤ٖ أغوِطح هِرٚ ٛٔح: ٌم أٓٚ ٖٓ ن٬ٍ ٖؼٍٙ ضؼٍف أٗٚ ًحٕ ٣ؼح٠ٗ ػوىض

 ذل٤ٍْٝطٚ ٝذط٫ٞضٚ إٔ ٣وحّٝ ٛحض٤ٖ جُؼوىض٤ٖ ٝض٠ِٓ ػٜ٘ٔح. 

 س: ما أؼراض الشعر التً تقلب فٌها عنترة؟ 

ؼل٤ق ك٢ ػرِس ػ٠ِ ؼ: ض٘ٞع ٖؼٍ ػ٘طٍز ذ٤ٖ جًُجض٢ ٝجُور٢ِ ًَٓٞػح ػ٠ِ ج٧ؿٍجٜ، ٝئٕ هَ جُٔىـ ٝجٍُغحء ٠ٝـ٠ ؿُُٚ جُ

 ْحتٍ ج٧ؿٍجٜ. 

 س: ما مناسبة معلقته؟

ؼ: إٔ ٌؾ٬ً ػحذٚ ذٓٞجوٙ ْٝٞجو أٓٚ، ٝػ٤ٍٙ ذأٗٚ ٫ ٣وٍٞ ئ٫ جُوٛحتى جُوٛحٌ ) جُٔوطٞػحش ( ككٍى يُي ؿ٤ٍضٚ ٝهحٍ ُٚ: "   

 ْطؼِْ يُي " ٝٗظْ جُو٤ٛىز ك٢ نٔٓس ْٝرؼ٤ٖ ذ٤طًح ٜٞٔ٘ح نٛحُٚ ٌٝٓحٌّ هٞٓٚ ٝقٖٓ وكحػٚ ػْٜ٘. 

 س: ما الموضوعات التً تدور حولها معلقته؟ 
ؼ: ضرىأ ذحُرٌحء ػ٠ِ ج٬٠٧ٍ، ٝٝٚق ٓكرٞذطٚ ػرِس، غْ جُكى٣ع ػٖ جُ٘حهس ٝٓٗحٛى جُكٍخ، ٝجُلهٍ جًُجض٠ ٖٝؿحػطٚ، غْ 

 ٣هطٜٔح ذاًٗجٌ جُػأٌ ٖٓٔ ْرٚ. ٝٓطِؼٜح: 

-   َْ ـــــــــــــــ َٛ  ٌَ ـــــــــــــــحَو جءُ  َؿ ٍَ ـــــــــــــــَؼ ُّٗ ْٖ  جُ ـــــــــــــــ ٓ  ِّ وَّ ٍَ ــــــــــــــــ طَ ُٓ     

  
َْ  أّ  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــصَ  َٛ ْك ٍَ ٌَ  َػ ج ِْ  ذؼــــــــــــــــىَ  جُــــــــــــــــىَّ ـــــــــــــــــ ُّٛ َٞ  ضَ

 
 س: ماذا قٌل عن معلقة عنترة؟ 

ح، ٝأذىػٜح ٝٚلًح.  ًٓ  ؼ: ه٤َ: ٢ٛ ٖٓ أؾَٔ جُٔؼِوحش، ٖٝٓ أِْٜٜح ُلظًح، ٝأًػٍٛح جٗٓؿح

 س: بم اشتهرت معلقة عنترة؟ ولماذا؟ 
 ؼ: جٖطٍٜش ذـ ) جًُٔٛرس (، ٝيُي ُكٜٓ٘ح ٌٝٝػطٜح. 
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 الحارث بن حلزة -

 ث؟ وما دوره فً إنصاؾ قومه أمام عمرو بن هند؟ س: بم اشتهر الحار

ؼ: جٖطٍٜ ذٔؼِوطٚ، ًٝحٕ ُٚ وٌٝ ك٢ جُكٍخ جُط٢ ٝهؼص ذ٤ٖ ذٌٍ ٝضـِد، كٌحٕ ك٢ ٝكى ذٌٍ ج١ًُ أض٠ ػٍٔٝ ذٖ ٛ٘ى ٝنط٤رْٜ  

ّ ذٜح جُ٘ؼٔحٕ ذٖ ٍّٛ، كِٔح ؿٟد جذٖ ٛ٘ى ػ٤ِٚ ٝأٖٝي إٔ ٣و٠ٟ ُر٠٘ ضـِد هحٍ جُكحٌظ ُوٞٓٚ: " ئ٢ٗ هِص نطرس كٖٔ هح

ًْح ْٜٓ٘، كِٔح هحٓٞج ذ٤ٖ ٣ى١ جُِٔي ُْ ٣ٍٞٚ ئٗٗحوْٛ، كوحّ جُكحٌظ ٝأٗٗى ٝذ٤٘ٚ   لٍ ذكؿطٚ ٝكِؽ ػ٠ِ نٛٔٚ.. كٍأٝٛح أٗح

ٝذ٤ٖ جُِٔي ْرؼس ْطٌٞ؛ ٧ٗٚ ًحٕ ذٚ ذٍ٘ كِٔح ٗظٍ ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ هحٍ ُِِٔي: " أًٛج ٣٘ح٠و٠٘ " كأؾحذٚ جُِٔي قط٠ أككٔٚ. 

 ٜح: ٝأٗٗى جُكحٌظ ٓؼِوطٚ ٝٓطِؼ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــح  - ـــــــــــــــــــــــــــــــــح آَيَْٗطَ٘ َٜ ـــــــــــــــــــــــــــــــــٔحءُ  ذِر٤َِ٘ ْْ  أَ

  
خَّ   ـــــــــــــــــــــــحٝ ٌُ َُّ  غ ـــــــــــــــــــــــ َٔ ـــــــــــــــــــــــُٚ  ٣ُ ْ٘ جءُ  ِٓ َٞ ـــــــــــــــــــــــ  جُػَّ

 
 س: ما مناسبة المعلقة؟ 

ؼ: أغ٘حء ضك٤ٌْ ػٍٔٝ ذٖ ٛ٘ى ذ٤ٖ ذٌٍ ٝضـِد ذؼى قٍخ جُرِٓٞ جٌضؿَ جُكحٌظ ًٛٙ جُٔؼِوس؛ ٤ُٓط٤َٔ ذٜح هِد جُِٔي، ٝهى 

 ٍ. ٗؿف ك٢ يُي كوى جٗوِد جذٖ ٛ٘ى ئ٠ُ ؾحٗد ذ٢٘ ذٌ

 س: ما الموضوعات التً تدول حولها المعلقة؟ 

 ضىٌٝ قٍٞ جُرٌحء ػ٠ِ ج٬٠٧ٍ،ٝٝٚق جُ٘حهس، ٝجُٞج٤ٖٖ،ٝٛؿحء ضـِد،ٝٓىـ جُِٔي،ٝجُلهٍ ذحُور٤ِس. 

 س: ماذا ٌبدو فً المعلقة من سماته؟ 

 ؼ: ضرىٝ ك٢ ًٛٙ جُٔؼِوس نرٍز ج٤ُٗم ًٝػٍز ضؿحٌذٚ ٝأٗحز جُك٤ٌْ. 

 علقات؟س: ما السمات الفنٌة للم

 ٝٞٞـ جُٔؼح٢ٗ ٝهِس جُٔرحُـس أٝ جُـِٞ ك٤ٜح . -ٔ

 هِس جُطأٗن ك٢ ضٍض٤د جُٔؼح٢ٗ ٝجُلٌٍِ . -ٕ

 ؾٞوز جْطؼٔحٍ ج٧ُلح  ك٢ ٓؼح٤ٜٗح جُٔٞٞٞػس ُٜح . -ٖ

 ج٧ن٤ِس جُرى٣ؼس ٝجُطٗحذ٤ٚ جُط٣ٍلس ٝج٫ْطؼحٌجش جُؿ٤ِٔس . -ٗ

 ػىّ ضٌِق جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س . -٘

 ئ٣ٍجو جُٔؼـ٠٘ ئ٠ُ جُ٘لّ . ٓطحٗس ج٧ِْٞخ ذكٖٓ -ٙ

 على الشعر في العصر الجاهلي تدريبات

 :ضع عبلمة )       ( أو عبلمة )      ( أمام العبارات التالٌة  أ ( 

 )            (       ػىو جُٔؼِوحش ْرؼس  َٝجوٛح جُرؼٝ ئ٠ُ ػٍٗز -ٔ

 )            (        ذحًُٔٛرس.  -ض٠ٔٓ ه٤ٛىز جٍٓب جُو٤ّ  -ٕ

 )            (       ٖ ٌذ٤ؼس  أٍٝ ٖٓ ػِن ذحُ٘حِ ٖؼٍٙ. ُر٤ى  ذ -ٖ

 )            (        ٣ؼٍف جٍٓٝء جُو٤ٓررحُِٔي ج٤َُِٟ -ٗ

 )            (         جُـ٬ّ جُوط٤َ ٛٞ ٠ٍكس ذٖ جُؼرى.  -٘

 )            (       ٣٘ط٢ٔ ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔ ئ٠ُ هر٤ِس ٣ُٓ٘س  -ٙ

 )            (    ػٖ ًحذٍ كأذٞٙ جَُِٜٜٔ ذٖ ٌذ٤ؼس.  ٌٝظ ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ ج٤ُٓحوز ًحذٍج -7

 )            (      ٣ؼى ُر٤ى ٖٓ جُٗؼٍجء جُٔه٤ٍٟٖٓ ج٣ًُٖ أوًٌٞج  ج٬ْ٩ّ.  -8

 )            (       ػٍف جُكحٌظ ذٖ قُِز  ذأٗٚ ٖحػٍ جُك٤ُٞحش -9

ٌٍَ ك٢ٜ ُْ ضٌٖ ضؼ -ٓٔ  )          (  ِن ذح٧يٛحٕٗظٍج ٧ٕ جُٔؼِوحش ًحٗص ضطٛق ذطؼىو ج٧ؿٍجٜ ٝضىجنَ جُلِ

 تخٌر الصواب  من بٌن البدابل المتاحة -ب(

 .أؾحو جُوٍٞ ك٢ جْط٤وحف ج٧ٚكحخ ٝجُطٗر٤د ٝٝج٤ُٓ٘د ٝٝٚق جُه٤َ  -ٔ

 ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس    ׄ          جُكحٌظ ذٖ قُِز ׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

 .ذحُـ٬ّ جُوط٤َ  أهٍٛ ٖؼٍجء جُؿح٤ِٛس ػٍٔج ، ٗٗأ ٣ط٤ٔح ، ُٝود -ٕ

 ػ٘طٍز ذٖ ٖىجو ׄ          ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ ׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  
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 .ٖحػٍ جُك٤ُٞحش ، ق٤ٌْ ٓؿٍخ ، ػحٔ ٓحتس ٝن٤ٖٓٔ ػحٓح ، ذىأ ذٔوىٓس ٤ِِ٠س ٝضٞك٢ هرَ جُرؼػس -ٖ

 رى ٠ٍكس ذٖ جُؼ ׄ        ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

 .أهرَ ػ٠ِ جٍٍُْٞ ِٓٓٔح ، ٛؿٍ جُٗؼٍ ٍُٝػس جُوٍإٓ ، ٣ط٤ُٔ ذحُ٘ؿىز ٝجُٔ٘ؼس ٝقٖٓ جُؿٞجٌ -ٗ

 ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ   ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس     ׄ   جُكحٌظ ذٖ قُِز    ׄ  

 .                                 .جُِٔي ج٤َُِٟ ، أ٤ٍٓ جُٗؼٍجء ك٢ جُؿح٤ِٛس  -٘

 ػ٘طٍز ذٖ ٖىجو ׄ          جُكحٌظ ذٖ قُِز ׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       ٍؤ جُو٤ّجٓׄ  

 .         جُلطي.ٚحقد جُٔؼِوس جُٞجقىز ، ٍٞخ ذٚ جُٔػَ ك٢  -ٙ

 ػ٘طٍز ذٖ ٖىجو ׄ         ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ ׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ      ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ  

 .              .جٌضؿَ ٓؼِوطٚ ، ٍٝٞخ ذٚ جُٔػَ ك٢ جُِلهٍ  -7

 ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ ׄ          جُكحٌظ ذٖ قُِز ׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

 .ه٤ٛىضٚ ٖٓ ؾ٤ى ٖؼٍ جُؼٍخ ، ذىأش ذحُهٍٔ   -8

 ػ٘طٍز ذٖ ٖىجو ׄ          ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ ׄ   ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ      ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس    ׄ  

 .ٙ ذأٗٚ ٫ ٣وٍٞ ئ٫ جُٔوطٞػحش ٖٓ جُٗؼ٠ٍـ٠ ػ٤ِٚ جُـٍُ جُؼل٤ق ، ٝضٞػى ٖٓ ػ٤ٍ -9

 ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس    ׄ         جُكحٌظ ذٖ قُِز ׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       ػ٘طٍز ذٖ ٖىجو ׄ  

 .ٚحقد أٚىم ًِٔس هحُٜح ٖحػٍ ، ًٝحٕ ٣كحْد ٗلٓٚ ػ٠ِ أن٬هٚ    -ٓٔ

 ٖ ٌذ٤ؼس   ُر٤ى ذ ׄ         جُكحٌظ ذٖ قُِز ׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ   ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔ ׄ  

 ، ٓؼِوس:ٖٓ أؾٞو جُٔؼِوحش ، ٝأؿٌُٛح ٓؼ٠٘ ، ٝأًػٍٛح ؿ٣ٍرح ، ٝأوهٜح ٝٚلح  -ٔٔ

 ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس    ׄ          جُكحٌظ ذٖ قُِز ׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

 .ًحٕ ٣٫ٔىـ جٍُؾَ ئ٫ ذٔح ٛٞ ك٤ٚ ، ٫ٝ ٣طرغ ق٢ٖٞ ج٬ٌُّ ، ٫ٝ ٣ؼح َ ك٢ جُٔ٘طن -ٕٔ

 ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ        ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ     ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       ُو٤ّجٍٓؤ جׄ  

 .... ٓحػىج جُٔؼِوحش ٤ُٔ٣ُّ ٓح جُهٛحتٙ جُطح٤ُس ٣ؼطرٍ  ٖٓ أْٛ  ٖٓ ًَ  -ٖٔ

ٍ ׄ     ٌٝػس جُط٣ٍٞٛׄ     ؾُجُس جُِلظ ׄ       ٌٚحٗس جُؼرحٌزׄ   َٛ  جُوِ

 ٘حِجُ أٖؼٍ أٗٚ ػ٘ٚ ٝهحُٞج ، ػٍٔج جُٗؼٍجء أهٍٛ ًحٕ -ٗٔ

  ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ        ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ     ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

 ... ٧ٗٚ(  ج٤َُِّٟ جُِٔي)  ذـ جُو٤ّ جٍٓؤ ُُوّد -٘ٔ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس ׄ   أؾحو ك٢ جُٞٚقׄ     جٗـّٔ ك٢ ق٤حز جُِٜٞ ٝجُِؼد ׄ   أًػٍ ٖٓ ٓؼحهٍز جُهٍٔ   ׄ  

 ٛ٘ى ذٖ ػٍٔٝ جُِٔي ُوطِٚ ؛ جُؼٍخ ذلطحى ُُٝوّد ، ضـِد هر٤ِس ٤ْى ٛٞ -ٙٔ

 جُكحٌظ ذٖ قُِز ׄ       ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ     ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞׄ  

ُٛرــــــــــــــــــــــــ٢ ذٛــــــــــــــــــــــــكِ٘ي كحٚــــــــــــــــــــــــرك٤٘ح  -7ٔ  أ٫ 

  
ٌَ ج٧ٗــــــــــــــــــــــــــــــى٣ٌ٘ح   ٫ٝ ضُروــــــــــــــــــــــــــــــ٢ نٔــــــــــــــــــــــــــــــٞ

 
و ػ٠ِ جُر٤ص ًٛج ٣ىٍ ٍّ  ..... ٧ٗٚ شجُٔؼِوح ذحه٢ ػٖ ٓؼِوطٚ ٓطِغ ك٢ ٝض٤ُّٔٙ ًِػّٞ ذٖ ػٍٔٝ ضل

م ػ٠ِ ٖؼٍء ػٍٛٙׄ   ض٤ُّٔ ك٢ جُٗؿحػس ٝج٩هىجّ ׄ      أؾحو ك٢ جُلهٍׄ   ّٞ  .ذىأ ذٞٚق جُهٍٔ ׄ   ضل

ٔ8-  َِ َُ أ٫ جٗؿـــــــــــــــــ َُ جُط٣ٞـــــــــــــــــ  أ٫ أ٣ٜـــــــــــــــــح ج٤ُِـــــــــــــــــ

  
  َِ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــي ذأٓػ ـُ ك٤ ـــــــــــــــح ج٩ٚـــــــــــــــرح  ذٛـــــــــــــــرٍف ٝٓ

 
 ..... ك٢ ذحٌػح ًحٕ كاٗٚ جُو٤ّ ج١ٍٓء ٓؼِوس ٖٓ جُر٤ص ًٛج ن٬ٍ ٖٓ. 

  ٝٚق ج٤َُِ ׄ         ٝٚق جُه٤َׄ     ٝٚق ج٤ُٛى ׄ       ٝٚق جُٜٔحׄ  

ٍِف -9ٔ  .... ذـ ٠ُِْٔ أذ٢ ذٖ ٤ٍَٛ ُػ

  ًَ ٓح ْرن ׄ         ًٍٙ جُكٍخׄ     جُٛىم ك٢ جُٔىـ ׄ       جُكٌٔسׄ  

 ...ذـ قُِز ذٖ جُكحٌظ جٖطٍٜ -ٕٓ

 ػٍٔٝ ذٖ ٛ٘ىٓؼحوجضٚ ُِِٔي  ׄ        ه٤ٛىضٚ جٍُٔضؿِسׄ   ػىجتٚ ُور٤ِس ذٌٍ ׄ       هِس جُهرٍزׄ  
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ـــــــــــــــــــىِ   -ٕٔ َٔ ْٜ هَـــــــــــــــــــِس غَ ٍْ ٌٍ ذِر  ُِهُٞـــــــــــــــــــس أ٠َْـــــــــــــــــــ٬

  
٤َُْــــــــــــــىِ   ٍِج ِٛ ِْ كــــــــــــــ٢ ٠َح ــــــــــــــ ْٖ َٞ ُْ رَــــــــــــــحه٢ ج ًَ ـُ   ضَُِــــــــــــــٞ

 
 .ٓطِغ ه٤ٛىز :

 جُكحٌظ ذٖ قُِز    ׄ       ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

ٕٕ-   ِْ ـــــــــــــــ َِّ ٌَ ـــــــــــــــْ ضَ ـــــــــــــــسٌ َُ ـــــــــــــــ٠ ِوَٓ٘ ِّّ أَٝك ـــــــــــــــٖ أُ ِٓ  أَ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــِس جُــــــــــــــــــــــــــــــ  ِْ ذَِكٞٓحَٗ طَػََِّ ُٔ ــــــــــــــــــــــــــــــحُ جِؼ كَ ٌّ  ُى

 
 .ٓطِغ ه٤ٛىز:

 جُكحٌظ ذٖ قُِز ׄ       ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ     ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞׄ  

   جُٔؼِوحش ٤ُٔ٣ُّ أ١ ٖٓ جُهٛحتٙ جُطح٣س  -ٖٕ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس ׄ       ػٔن جُٔؼ٠٘ׄ   هٞز ج٧ِْٞخ ׄ       جُطأٗن ك٢ ضٍض٤د جُٔؼح٢ٗ ػىّ ׄ  

   

ٜــــــــــــــــــح      -ٕٗ ُٓ وح ُٔ ٌُ ٓكُِّٜــــــــــــــــــح ك ــــــــــــــــــى٣ح ــــــــــــــــــِص جُ  ػل

  
ــــــــــــــــــــــح  َٜ ُٓ ٍَِؾح ُُٜــــــــــــــــــــــح كَ ْٞ  ذًٔ٘ـــــــــــــــــــــ٠ ضأذَّــــــــــــــــــــــَى َؿ

 
 .ٓطِغ ه٤ٛىز:

 جُكحٌظ ذٖ قُِز     ׄ       ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼسׄ  

 جُٓٔس جُط٢ ضؿٔغ ذ٤ٖ جُٔؼِوحش جُٓرغ ًِٜح  ٛ٘ح ٢ٛ -ٕ٘

 جُرىء ذحُط٣ٍٛغ  ׄ       أٜٗح نطٔص ذحُكٌٔسׄ    جُوٍٛ ׄ       جُرىأ ذحُٞهٞف ػ٠ِ ج٬٠٧ٍׄ  

ُٛرــــــــــــــــــــــــ٢ ذٛــــــــــــــــــــــــكِ٘ي كحٚــــــــــــــــــــــــرك٤٘ح  -ٕٙ  أ٫ 

  
ٌَ ج٧ٗــــــــــــــــــــــــــــــى٣ٌ٘ح   ٫ٝ ضُروــــــــــــــــــــــــــــــ٢ نٔــــــــــــــــــــــــــــــٞ

 
 ..ٓطِغ ه٤ٛىز:

 جُكحٌظ ذٖ قُِز  ׄ       ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

ٕ7-   ِّ وَّ ٍَ طَــــــــــــــ ُٓ  ْٖ جُء ٓـــــــــــــ ٍَ ـــــــــــــَؼ ُّٗ ٌَ جُ َْ َؿـــــــــــــحَو ـــــــــــــ َٛ 

  
ِْ  أّ  ـــــــــــــــــ ُّٛ َٞ ٌَ ذؼــــــــــــــــَى ضَ ج ــــــــــــــــَص جُــــــــــــــــىَّ ْك ٍَ َْ َػ ــــــــــــــــ َٛ 

 
 .ٓطِغ ه٤ٛىز:

 ػ٘طٍز ذٖ ٖىجو ׄ       ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

ــــــــــــــــــــــــــــــٔحُء      -8ٕ ْْ ــــــــــــــــــــــــــــــح أَ َٜ ــــــــــــــــــــــــــــــح ذِر٤َِ٘  آَيَْٗطَ٘

  
جءُ   َٞ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــُٚ جُػَّ ْ٘ ِٓ  َُّ ـــــــــــــــــــــــ َٔ ُ٣ ٍٝ ـــــــــــــــــــــــح خَّ غ ٌُ 

 
 ٓطِغ ه٤ٛىز:

 جُكحٌظ ذٖ قُِز     ׄ       ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ    ى٠ٍكس ذٖ جُؼر ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

ــــــــــ١ٍ قر٤ــــــــــد ٝٓ٘ــــــــــٍُ      -9ٕ ــــــــــح ٗرــــــــــي ٓــــــــــٖ يً  هل

  
ــــــــــــــَ  ــــــــــــــىنٍٞ ككٞٓ ــــــــــــــ٤ٖ جُ ــــــــــــــٟٞ ذ  ذٓــــــــــــــو١ جُِ

 
 ٓطِغ ه٤ٛىز:

 جُكحٌظ ذٖ قُِز    ׄ       ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ    ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ׄ       جٍٓؤ جُو٤ّׄ  

   جُٔؼِوحش ٤ُٔ٣ُّ أ١ ٖٓ جُهٛحتٙ جُطح٣س   -ٖٓ

 هِس  جُٔكٓ٘حش    ׄ       ػٔن جُٔؼ٠٘ׄ    ذٓح٠س جُِـس ׄ       ُطأٗن ك٢ ضٍض٤د جُٔؼح٢ٗجׄ  

 هحٍ جٍٓؤ جُو٤ّ:  -ٖٔ

      -       ٍٕ َّ ذِلَحِقـــــــــــــ ــــــــــــ٤ْ َُ ِْ ْت ٍِّ ــــــــــــِى جُــــــــــــ ِؿ٤ْ ًَ  ِٝؾـــــــــــــ٤ٍْى 

  
  َِ ــــــــــــــــــــــــــــ َؼطّـَ ُٔ ٫َ ذِ َٝ ْطــــــــــــــــــــــــــــُٚ  َّٛ ــــــــــــــــــــــــــــ٢َ َٗ ِٛ  ئَِيج 

 
 ٤ُٔ ٖؼٍٙ ذـــــ:ٖٓ ن٬ٍ ًٛج جُر٤ص ٗٓطط٤غ جُوٍٞ ذإٔ جٍٓؤ جُو٤ّ ض

 ًػٍز جُـ٣ٍد    ׄ        ئؾحوز جُٞٚقׄ    ٌٚحٗس ج٧ُلح  ׄ       ؿُجٌز جُٔؼ٠٘ׄ  
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 ٣وٍٞ ٤ٍَٛ: -ٕٖ

  -   ُْ ــــــــــــــ ُيْهطُ َٝ  ْْ ـــــــــــــطُ ْٔ ـــــــــــــح َػِِ َٓ ُخ ئ٫َِّ  ٍْ ــــــــــــــ ـــــــــــــح جَُك َٓ َٝ 

  
  ِْ ـــــــــــــــ ؾَّ ٍَ ُٔ ــــــــــــــح ذِحَُكـــــــــــــــِى٣ِع جُ َٜ ْ٘ َٞ َػ ُٛـــــــــــــــ ــــــــــــــح  َٓ َٝ 

 
َٛح يَ   -   ــــــــــــــــــػُٞ َٛح ضَْرَؼ ــــــــــــــــــػُٞ ــــــــــــــــــ٠ ضَْرَؼ طَ ــــــــــــــــــسً َٓ َٔ ٤ْ ِٓ 

  
  ِّ ٍَ ـــــــــــــــــــــــــ ْٟ َٛح كَطَ ـــــــــــــــــــــــــٞ ُٔ ٣ْطُ ٍَّ َٞ ٍَ ئَِيج  ـــــــــــــــــــــــــ ْٟ ضَ َٝ 

 
 ٤ٗ٣ٍ ًٛجٕ جُر٤طحٕ ئ٠ُ ؿٍٜ ٖؼ١ٍ ض٘حُٝٚ ٤ٍَٛ ك٢ ٓؼِوطٚ ٛٞ:

 يّ جُكٍخ    ׄ         جُٔىـׄ    ٝٚق جُ٘حهس ׄ       جُٞهٞف ػ٠ِ ج٬٠٧ٍׄ  

 هحٍ ػ٘طٍز:  -ٖٖ

ــــــــــــــــــــسَ   -     َى٤َِّٗ َٖ ـــــــــــــــــــح  َٛ ٌَ ــــــــــــــــــــ٢ َوج ـَِّ٘ ــــــــــــــــــــَ ضُْرِِ َٛ 

  
ِّ ُُؼِ   ٍَّ ــــــــــــــــــــ َٛ ُٓ ـــــــــــــــــــٍجِخ  َّٗ ِّ جُ ٝ ٍُ ـــــــــــــــــــ ْك َٔ ـــــــــــــــــــْص ذِ َ٘ 

 
ــــــــــــــــــــسٌ   -    ٣َّحكَ ََ  ٟ ٍَ ـــــــــــــــــــ ُّٓ ـــــــــــــــــــدَّ جُ زٌ ِؿ ٌَ ــــــــــــــــــــح  َنطَّ

  
  ِْ ــــــــــــــــػَ ٤ْ ِٓ ــــــــــــــــق   ًِ ُن نــــــــــــــــ َٞ َّ ذِ ــــــــــــــــح ًَ ُّ ج٩ِ ـــــــــــــــــ  ضَِط

 
 ًٛجٕ جُر٤طحٕ ك٢ ه٤ٛىز ػ٘طٍز ئ٤ُٚ ٓح جُـٍٜ جُٗؼ١ٍ ج١ًُ ٤ٗ٣ٍ 

 جُكر٤رس    ٝٚق ׄ        جُلهٍ جًُجض٢ ׄ    ٝٚق ٓٗحٛى جُكٍخ ׄ       ٝٚق جُ٘حهسׄ  

 هحٍ ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس:  -ٖٗ

ـــــــــــــــح  -     َٔ َّ ــــــــــــــُي كَاِٗ ٤ِِْ َٔ َْ جُ ــــــــــــــ َٓ ــــــــــــــح هَ َٔ ـــــــــــــــْغ ذِ  كَحْهَ٘

  
ـــــــــــــــــــــح  َٜ ُٓ َْ جَُهـــــــــــــــــــــ٬تَِن ذ٤َََْ٘٘ــــــــــــــــــــح َػ٬َّ ـــــــــــــــــــــ َٓ  هَ

 
    -   ٍٍ ــــــــــــــــــ َٗ ْؼ َٓ ْص كِـــــــــــــــــ٢  َٔ ـــــــــــــــــ ِّٓ حَٗـــــــــــــــــسُ هُ َٓ  ٝئَِيج ج٧َ

  
ــــــــــــــــــــــح  َٜ ُٓ ح َّٓ ٍِ َقظَِّ٘ـــــــــــــــــــــح هَ كَــــــــــــــــــــــ ْٝ َ كَــــــــــــــــــــــ٠ ذِأ ْٝ  أَ

 
 ٠ ْٔس ٖؼ٣ٍس ض٤ُٔ ذٜح ٖؼٍ ُر٤ى  :٤ٗ٣ٍ ًٛجٕ جُر٤طحٕ ئُ

 ؿٍجذس جُِـسׄ   جٖطٔحُٚ ػ٠ِ ػوحتى ج٣٩ٔحٕׄ    ؿُجٌز جُٔؼ٠٘ ׄ    ٗرحُس جُلهٍ  ׄ  

 هحٍ ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ:  -ٖ٘

َؼــــــــــــــــى    -     َٓ ـــــــــــــــْص  َٔ ْؿـــــــــــــــَى هَــــــــــــــْى َػِِ َٔ ْغَ٘ـــــــــــــــح جُ ٌِ َٝ 

  
ـــــــــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــــــــط٠َّ ٣َر٤َِْ٘ ــــــــــــــــــــــُٚ َق َٗ ْٝ ُٖ ُو ـــــــــــــــــــــــحِػ  ُٗطَ

 
ــــــــــــــــــحوُ   -     َٔ ُٖ ئَِيج ِػ ــــــــــــــــــ َْٗك شْ  َٝ ٍَّ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ٢ِّ َن  جَُك

  
ـــــــــــــــــح  َ٘٤َِِْ٣ ْٖ ــــــــــــــــ َٓ ــــــــــــــــُغ  َ٘ ْٔ َٗ ِٜ ــــــــــــــــح ِٖ ج٧َْقلَ  َػــــــــــــــــ

 
 ٤ٗ٣ٍ ًٛجٕ جُر٤طحٕ ئ٠ُ جُطحذغ ج١ًُ  ض٤ُٔش  ذٚ ٓؼِوس ػٍٔٝ ذٖ ًِػّٞ ٝٛٞ   :

 ؿٍجذس جُِـسׄ    جٖطٔحُٚ ػ٠ِ ػوحتى ج٣٩ٔحٕׄ    جُكٔحْس ٝجُلهٍׄ   ػٔن جُٔؼ٠٘  ׄ  

 ٣وٍٞ ٤ٍَٛ: -ٖٙ

ْؼـــــــــــٍ  -  َٔ َِ جُ ْٖ ٣َْؿَؼـــــــــــ ـــــــــــ َٓ َٝ ِٚ ـــــــــــ ِٞ ٍْ ِٕ ِػ ْٖ ُوٝ ـــــــــــ ِٓ  َٝف 

  

  ِْ ــــــــــــــــ طَ ْٗ ُ٣ َْ ــــــــــــــــ ْط َّٗ ـــــــــــــــِن جُ ْٖ ٫ ٣َطَّ ـــــــــــــــ َٓ َٝ  ُٙ ٍْ ــــــــــــــــ  ٣َلِ

 

 -   ِٚ ِِـــــــــــــــ ْٟ َْ ذِلَ ٍَ ك٤ََْرَهـــــــــــــ ــــــــــــــ ْٟ ْٖ ٣َـــــــــــــُي َيج كَ ـــــــــــــ َٓ َٝ 

  

  ِْ ــــــــــــــــ َٓ ًْ ُ٣ َٝ ــــــــــــــــُٚ  ْ٘ َٖ َػ ــــــــــــــــ ـْ طَ ْٓ ُ٣ ِٚ ـــــــــــــــ ِٓ ْٞ  َػَِـــــــــــــــ٠ هَ

 

 ٤ٗ٣ٍ ًٛجٕ جُر٤طحٕ ئ٠ُ ؿٍٜ ٖؼ١ٍ ض٤ُٔش ذٚ ٓؼِوس ٤ٍَٛ ٛٞ:

 يّ جُكٍخ  ׄ         جُكٌٔسׄ    ٝٚق جُ٘حهس  ׄ        ٝٚق جُكر٤رسׄ  

 هحٍ ػ٘طٍز:  -7ٖ

ـــــــــــــــ٢  -      ِ َّ٘ ــــــــــــــِص كاِٗ ْٔ ــــــــــــــح َػِِ َٔ ــــــــــــــ٢َّ ذِ ـــــــــــــــ٢ َػَِ  أَْغِ٘

  
  ِْ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــْ أُْ َِ ـــــــــــــــــــــحُوَط٢ ئَِيج ُ َه ُٓ ــــــــــــــــــــــٌف  ْٔ َْ 

 
     -   ٌَ ــــــــــــــــــ ِْ ـــــــــــــــــ٢ ذَح ِٔ ِْ ُ  َّٕ ـــــــــــــــــاِ ـــــــــــــــــُص ك ْٔ  ٝئَِيج  ُِِ

  
  ِْ ِْوَـــــــــــــــــــــــ ِْ جَُؼ ًَطَؼــــــــــــــــــــــ جهَطُـــــــــــــــــــــــُٚ  ًَ َٓ   ٍ ـــــــــــــــــــــــ ُٓ 

 
 ًٛجٕ جُر٤طحٕ ك٢ ه٤ٛىز ػ٘طٍز ئ٤ُٚ ٗؼ١ٍ ج١ًُ ٤ٗ٣ٍ ٓح جُـٍٜ جُ

 ٝٚق جُكر٤رس ׄ        جُلهٍ جًُجض٢ ׄ    ٝٚق ٓٗحٛى جُكٍخ ׄ       ٝٚق جُ٘حهسׄ  
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 هحٍ ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔ:  -8ٖ

ـــــــــــــــــــح  -    َٔ ِؾْىضُ ُٝ  ِٕ ـــــــــــــــــــ٤َِّىج َّٓ َْ جُ ــــــــــــــــــِْ٘ؼ ٤٘ـــــــــــــــــــحً َُ ِٔ َ٣ 

  
  ِّ ٍَ ْرـــــــــــــ ُٓ َٝ  ٍَ ــــــــــــِك٤ْ َْ  ْٖ ــــــــــــ ِٓ  ٍٍ َِّ َقــــــــــــح ــــــــــــ ًُ  َػَِــــــــــــ٠ 

 
ــــــــــــــــــح                  -    َٓ َٕ ذَْؼَى ـــــــــــــــــح ُيْذ٤َ َٝ ـــــــــــــــــح  ًٓ ح َػْر َٔ طُــــــــــــــــــ ًْ ٌَ  ضََىج

  
  ِْ ـــــــــــــــ َٗ ْ٘ َٓ  ٍَ ْْ ِػْطــــــــــــــ ُٜ َوهُّــــــــــــــٞج ذ٤َْــــــــــــــَ٘ َٝ ج  ْٞ  ضَلَـــــــــــــــحَٗ

 
 ٓح جُـٍٜ جُٗؼ١ٍ ج١ًُ ٤ٗ٣ٍ ئ٤ُٚ ًٛجٕ جُر٤طحٕ ك٢ ه٤ٛىز ٤ٍَٛ 

 جُطٜى٣ى ٝجُٞػ٤ى  ׄ        جُٔىـ ׄ    ٝٚق ٓٗحٛى جُكٍخ ׄ        جُلهٍ جُور٢ِׄ  

 هحٍ جٍٓؤ جُوطٍكس ذٖ جُؼرى:  -9ٖ

ـــــــــــــُٚ   -   ُِ ْٛ ــــــــــــح أَ ــــــــــــح أََٗ َٔ ـــــــــــــ٢ ذِ ِْٗؼ٤ِْ٘ ـــــــــــــصُّ كَح ُٓ  ْٕ ــــــــــــاِ  كَ

  
ـــــــــــــىِ   ْؼرَ َٓ ــــــــــــسَ  ــــــــــــح جْذَ٘ ــــــــــــَد ٣َ ــــــــــــ٢َّ جَُؿ٤ْ ـــــــــــــ٢ َػَِ وِّ ُٖ ٝ 

 
 ٓح جُـٍٜ جُٗؼ١ٍ ج١ًُ ض٤ُٔش ذٚ ٓؼِوس ٠ٍكس ذٖ جُؼرى ٝج١ًُ  ٤ٗ٣ٍ ئ٤ُٚ ًٛج جُر٤ص  

 ٌغحء جُ٘لّ ׄ        جًُجض٢  جُلهٍׄ     ٝٚق ٓٗحٛى جُكٍخ ׄ       جٌُٟٗٞׄ  

 هحٍ ػ٘طٍز:  -ٓٗ

    -   ْْ ـــــــــــــــ ُٜ ُؼ ْٔ ََ َؾ ــــــــــــــ َّ أْهرَ ْٞ ــــــــــــــ ــــــــــــــُص جُوَ أ٣ْ ٌَ ح  َّٔ ـــــــــــــــ ُ 

  
  ِْ ـــــــــــــــــــــ َّٓ ًَ ُٓ  ٍَ ــــــــــــــــــــ ُش َؿ٤ْ ٌْ ٍَ ــــــــــــــــــــ ًَ  َٕ ٝ ٍُ َٓ ج ًَ ـــــــــــــــــــــ  ٣َطَ

 
ــــــــــــــــــح  -    ـُ ًأََّٜٗ ٓـــــــــــــــــح ٍِّ ٍَ ٝجُ ْ٘طَـــــــــــــــــ َٕ َػ  ٣َْىُػــــــــــــــــــٞ

  
  ِْ ـــــــــــــــــ َٛ ِٕ ج٧َْو ــــــــــــــــح ــــــــــــــــ٢ َُر ٍٍ ك ـــــــــــــــــ ُٕ ذِْث ـــــــــــــــــح طَ ْٖ  أ

 
 ٤ٗ٣ٍ ئ٤ُٚ ًٛجٕ جُر٤طحٕ ك٢ ه٤ٛىز ػ٘طٍز ٓح جُـٍٜ جُٗؼ١ٍ ج١ًُ 

 ٌغحء جُ٘لّ ׄ              جُلهٍ جُور٢ِ  ׄ    ٝٚق ٓٗحٛى جُكٍخ ׄ                جٌُٟٗٞׄ  

 ( 645https://dardery.site/archives/1  ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١  ) 

 

 

  

 

 ضٍى جُؼٍخ أُٞجٗح ٖٓ جُ٘ػٍ ٓػَ جُهٌْ ٝج٧ٓػحٍ ٝجُٞٚح٣ح ٝجُهطد ،ٝيُي ٣ىٍ ػ٠ِ يًحتْٜ ٝقٖٓ ضىذ٤ٍْٛ ٝػٔن ضل٤ٌٍْٛ

 

 

 

 

 الحكم -ٔ

ج٬ٌُّ ج١ًُ ٣وَ ُلظٚ ٣ٝؿَ ٓؼ٘حٙ، ٠ٛٝ ضؼرٍ ػٖ ن٬ٚس ضؿٍذس ٝٓٞجهق نرٍٛح جُك٤ٌْ، ٣ٍ٣ٝى ذٜح ضٞؾ٤ٚ ٖٓ ٣كد ئ٠ُ قد 

 جُه٤ٍ. 

 كم العرب:ومن ح

 ) ٖٓ ِْي جُؿىو أٖٓ جُؼػحٌ (. ٓؼ٘حٛح: ٖٓ ْحٌ ك٢ أٌٜ ٓٓط٣ٞس أٖٓ جَُُُ ٝجُٓو٠ٞ.  – ٔ

 ٫ ضىٌى (. ٓؼ٘حٛح: إٔ ج٩ٗٓحٕ ٜٓٔح هىّ ٖٓ ئقٓحٕ ئ٠ُ جُ٘حِ ٫ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣٘حٍ ٌٞحْٛ.  ؿح٣س) ٌٞح جُ٘حِ  – ٕ

نَ ك٢ ٍَٓز ج٧ن٤حٌ ػ٘ىٓح ٣ؼلٞ ػٖ ج٢ُٓٔء ٝٛٞ هحوٌ ػ٠ِ ) ن٤ٍ جُؼلٞ ٓح ًحٕ ػ٘ى جُٔوىٌز (. ٓؼ٘حٛح: إٔ ج٩ٗٓحٕ ٣ى – ٖ

 إٔ ٣وطٙ ٓ٘ٚ. 

 وهناك بعض الحكم الشعرٌة:  قول زهٌر:

ٝفَ  ٍُ ْؼ َٔ َِ جُ ْٖ ٣َْؿَؼ َٓ ِّ  ك٢ِ َٝ ْ٘ـَى َ٣ َٝ  ِٚ ح َػ٤َِْ ًٓ ـُىُٙ َي ْٔ ْٖ َق ـ ٌُ ِِـٚ       ٣َ ْٛ ٍِ أَ  .َؿ٤ْ

 : جُٓٔٞأٍهٍٞ 

 ٌََ ٌوجء ٣ٍضــــــــــــــى٣ٚ ؾ٤ٔك       ئيج جٍُٔء ُْ ٣ىّٗ ٖٓ جُِإّ ػٍٞٚ

https://dardery.site/archives/1645
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 األمثال - ٕ

 -   ُٖٓهٍٞ ٓٞؾُ ٓك٠ٌ ْحتٍ ه٤َ ك٠ قحوغس ٓح . ٣وٛى ذٚ ضٗر٤ٚ قحٍ جًُٟ ك٤ٚ ذكحٍ جًُٟ ه٤َ ٧ؾِٚ ، ٣ً٣ٝغ ػ٠ِ ج٧

 ػ٠ِ ٍٓ جُؼٌٛٞ ، ُٝٚ ٌٓٞو ٍٟٝٓخ .  

  هذٌوعسبب 

 ، أٓػِس: ضكَٔ ن٬ٚس ضؿٍذس  أٗٚ ٣أض٢ ك٢ ػرحٌز ه٤ٍٛز   ك٢ ي٣ٞع جُٔػَ ٝجٗطٗحٌٙ: ٝجُٓرد

 )  أبلػ من قُّس  (    – ٔ

ّّ ذٖ ْحػىز ج٣٩حوٟ ، ًٝحٕ ٖٓ قٌٔحء جُؼٍخ ، ٝأػوَ ٖٓ ْٔغ ذٚ ْٜٓ٘ ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ أهٍ ذحُرؼع ٖٓ ؿ٤ٍ  ٌٓٞوٙ : ٛٞ هُ

 ػِْ ، ٝأٍٝ ٖٓ هحٍ " أٓح ذؼى " ٝهى ػٍٔ ٬٣ٞ٠ً . 

 حقطٚ . ٍٟٓذٚ : ٣ٍٟخ ػ٘ى جُطؼر٤ٍ ػٖ ذ٬ؿس جُٔطكىظ ٝكٛ

 )  على أهلها جنت براقش  (   – ٕ

ٌٓٞوٙ : " ذٍجهٕ ًِرس ُوّٞ جُؼٍخ جنطرأش ٓغ أٚكحذٜح ٖٓ ؿُجز ، كِٔح ػحوٝج نحتر٤ٖ ُْ ٣طؼػٍٝج ػ٤ِْٜ ٗركص ذٍجهٕ 

 كحْطىُٞ ذ٘رحقٜح ػ٠ِ ٌٓحٕ أِٜٛح كحْطرحقْٞٛ . 

 ٍٟٓذٚ : ٣ٍٟخ ػ٘ىٓح ٣ٍٟ ج٩ٗٓحٕ أِٛٚ ٝأقرحذٚ وٕٝ هٛى . 

 خى عمامته  ( )  أر  – ٖ

 ٌٓٞوٙ : ًحٕ جٍُؾَ ٖٓ جُؼٍخ ئيج جْطوٍ ذؼى ٠ٍٞ ػ٘حء ٝأقّ ذح٧ٖٓ أٌن٠ ػٔحٓطٚ . 

 ٍٟٓذٚ : ٣ٍٟخ ػ٘ى ج٩قٓحِ ذح٧ٖٓ . 

 هٍٞ أذ٠ أ٣َ٘س جُِه٠ٔ :            األمثال الشعرٌة : و من

٫  ّٖ  جًُٗرح ٌأْٜح أضرغ ٖٜٔحً  ً٘ص ئٕ   ٝضطًٍٜح ج٧كؼ٠ يٗد ضوطؼ

 طك٣ٍٝ ػ٠ِ جْطثٛحٍ ٖأكس جٍُٗ . ٣ٍٟٝخ ك٠ جُ

 س : األمثال مرآة العصور . علل . 

ؼ : ٧ٕ ج٧ٓػحٍ ض٣ٍ٘ح ٌٚٞ ج٧ْٓ جُط٠ ٟٓص ُ٘وق ػ٠ِ أن٬هٜح جُط٠ جٗوٟص ، ٠ٛٝ ٤ُٓجٕ ٣َٕٞ ذٚ ٌه٠ جُٗؼٞخ ٝجٗكطح٠ٜح 

ٞٙ ، ٫ٝ ٣ٍ٠وحً ئ٫ ٌِْٞٙ ، ٝأكٍوٛح ، ْٝؼحوضٜح ٖٝوحؤٛح ، ٝأوذٜح ُٝـطٜح ، ُٝوى أًػٍ جُؼٍخ ٜٓ٘ح كِْ ٣طًٍٞج ذحذحً ئ٫ ُٝؿ

 جُؼِٔحء ذحُطأ٤ُق . ٝأهىّ ج٧ٓػحٍ ٠ٛ جٓػحٍ ُؤحٕ جُك٤ٌْ . 

 .وضح ذلك.الحكمة  صوت العقل و المثل صوت الشعب س: 

جُكٌٔس  ٚٞش جُؼوَ ٧ٜٗح ضٌٕٞ ذؼى ضأَٓ ٝجْطه٬٘  ،ٝجُٔػَ ٚٞش جُٗؼد ٧ٗٚ ٣ؼٌّ ٓح ٣كىظ ك٢ جُر٤ثس ٖٓ ػحوجش ٝه٤ْ

 . جُؼرٍز

 النثر الجاهلى وخصابصه

 س: ما أهم فنون النثر التً ظهرت فً العصر الجاهلً ؟ 

 جُٞٚح٣ـح .  - ٗج٧ٓػـحٍ .    - ٖجُكٌـْ .   - ٕجُهطحذـس .   - ٔؾـ : أْٛ كٕ٘ٞ جُ٘ػٍ جُؿح٢ِٛ :   

 :  الخطابة – ٔ

 ومم تتكون؟س : ما المقصود بالخطبة ؟

ٝؾًخ جٗطرحْٜٛ ، ٝضك٣ٍي ٓٗحػٍْٛ ذ٬ٌّ ذ٤ِؾ ٝؾ٤ُ ذـ٤س ج٩ه٘حع ٝج٩ٓطحع  ؾـ : جُهطرس ٢ٛ كٖ ٓهح٠رس جُؿٔح٤ٍٛ ،

 ك٢ٜ ضِو٠ ك٠ ٓٞجؾٜس جُؿٌٜٔٞ ـٍٜ ٖٓ ج٧ؿٍجٜ ٓػَ ئغحٌز جُكٔحْس، جُىػٞز ئ٠ُ جُه٤ٍ جُِٛف ،ٝضوحٍ ُٝج٫ْطٔحُس 

 ٝأؾُجؤٛـح: جُٔوىٓـس ٝجُٔٞٞـٞع ٝجُهحضٔس .   

 س : عبلم ٌعتمد أسلوب الخطبة ؟   

 ؼطٔى أِْٞذٜح ػ٠ِ ج٫ْطٔحُس ٝج٩ه٘حع ٝض٘ٞع ج٧ِْٞخ ٝجُؿَٔ جُو٤ٍٛز ٝجُٔؼح٠ٗ جُو٣ٍرس .  ؼ : ٣

 : ما سمات أسلوب الخطبة ؟٘س    

  ُْٜٞس ج٧ُلح  ٬ْٝٓطٜح . -ٖ        ؾٞوز جُؼرحٌز ٝجُٔؼح٢ٗ . -ٕ   هٍٛ جُؿَٔ ٝجُلوٍجش . -ٔؾـ : 

 ض٣ٞ٘غ ج٧ِْٞخ ٓح ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحء .  -ٙ          ؾٔحٍ جُطؼر٤ٍ .  -٘        ٝٞٞـ جُلٌٍز . -ٗ   
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 الحكم :  – ٕ

 ن٬ٚس ضؿٍذس أٝ وٌِ ضؼِٔٚ ج٩ٗٓحٕ ٖٓ ق٤حضٚ . 

 س : عبلم ٌعتمد أسلوب الحكمة ؟ 

 ؼ : ٣ؼطٔى أِْٞذٜح ػ٠ِ ج٣٩ؿحَ ٝؾٔحٍ ج٤ُٛحؿس . 

 األمثال :  – ٖ

 ٍخ ٌٝٓٞو . أهٞجٍ ٓٞؾُز ٌٝوش ك٠ ٓٞهق ٓح أٝ قحوغس ٓح ، ٌَُٝ ٓػَ ٟٓ

 س : عبلم ٌعتمد أسلوب األمثال ؟ 

 ؼ : ٣ؼطٔى أِْٞذٜح ػ٠ِ ج٣٩ؿحَ ٝؾٔحٍ ج٤ُٛحؿس . 

 س : عبلم تعتمد الحكم واألمثال ؟ 

ؼ : ضؼطٔى جُكٌْ ٝج٧ٓػحٍ ػ٠ِ ٝٞٞـ و٫ُطٜح ، ٬ْٝٓس ج٣٩وحع ، ٖٝكٖ ج٧ُلح  ذحُهرٍجش ٝجُطؿحٌخ ج٩ٗٓح٤ٗس جُط٠ ضكَٔ 

 ئ٠ُ جُه٤ٍ .ضٞؾ٤ٜح ٤ًِْٞحً ٣ٜىف 

 الوصاٌا :  – ٗ

 ن٬ٚس ضؿحٌخ هحتِٜح ، ٣ٞؾٜٜح ٧ذ٘حتٚ ٝأِٛٚ ٝأٚىهحتٚ أٝ جُكحًْ ُٗؼرٚ . 

 وبم تتمٌز؟س : ماذا ٌؽلب على أسلوب الوصٌة ؟ 

 ٝضط٤ُٔذـــ : - جُٓؿغؼ : ٣ـِد ػ٠ِ أِْٞذٜح 

 ـ  هٍٛ جُلوٍجش . ٗ               ـ  ُْٜٞس جُِلظ .                ٖـ  جٖطٔحُٜح ػ٠ِ ًػ٤ٍ ٖٓ جُكٌْ         ٔ 

 س : ما خصابص النثر فً العصر الجاهلً ؟ 

 وهس ج٧ُلح   .  -ٖ                       ؾٔحٍ ج٤ُٛحؿس . -ٕ       ج٫ػطٔحو ػ٠ِ ج٣٩ؿحَ . -ٔؾـ : 

 ُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ٤ٖٞع ج -ٙ                   هِس جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُس . -٘                   ٝٞٞـ جُٔؼح٢ٗ . -ٗ

 تدرٌبات على النثر فً العصر الجاهلً

 ضع عبلمة صح أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة خطؤ أمام العبارة الخطؤ: -ٔس 

 ( )        ضٔطحَ جُكٌْ ٝج٧ٓػحٍ ذح٣٩ؿحَ ٝقٖٓ ج٤ُٛحؿس.  -ٔ

 ( )     ٣ـِد ػ٠ِ أِْٞخ ج٧ٓػحٍ جُٓؿغ جُ٘حضؽ ٖٓ جضلحم  ٜٗح٣حش جُؿَٔ . . - ٕ

 ( )      . ٖحػص جُهطحذس ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ٗط٤ؿس ًػٍز وٝجػ٢ جُهطحذس -ٖ

 ( )    . .    أؾُجء جُهطرس ٢ٛ جُٔوىٓس ٝجُٔٞٞٞع ٝجُهحضٔس – ٗ

 ( )       ٤ٖٞع جُكٌْ ٝج٧ٓػحٍ ٣ىٍ ػ٠ِ غوحكس جُؼٍخ.  - -٘

 ( )         ٖحػص جُكٌٔس ك٢ ٬ًْٜٓ ٖؼٍ ٝٗػٍج. -ٙ

 ( )       ٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ كٖ جٍُْحتَ. ٖٓ جُلٕ٘ٞ جُ٘ػ٣ٍس ك -7

 ( )      جقطِص جُهطحذس جٍُٔضرس ج٠ُٝ٧ هرَ جُٗؼٍ ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ. -8

 ( )        جُٔػَ ٚٞش جُؼوَ ٝجُكٌٔس ٚٞش جُٗؼد.  -9

 ( )     ج٧ٓػحٍ ٍٓأز جُؼٌٛٞ ٗٓطط٤غ ٖٓ ن٬ُٜح جُطؼٍف ػ٠ِ ق٤حز جُٗؼٞخ.  -ٓٔ

 ( )     ُِٔػَ ض٘ٞع ج٧ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحء. ٖٓ جُٓٔحش ج٧ِْٞذ٤س  -ٔٔ

 ( )   هُْٜٞ : " أذِؾ ٖٓ هّ" ٓػَ ٣ٍٟخ ُِطؼر٤ٍ ػٖ ٖؿحػس ج٩ٗٓحٕ ٝك٤ٍْٝطٚ.  -ٕٔ

 ( )        جُكٌٔس ٢ٛ ن٬ٚس ضؿٍذس ػحٖٜح جُٗهٙ. -ٖٔ

 ( )    ٝٞٞـ جُٔؼ٠٘( . . -ؾٔحٍ ج٤ُٛحؿس  -جُٓٔحش جُل٤٘س ُِكٌٔس )جُطط٣َٞ  - ٗٔ

 (            )            ٠٩٘حخ ْٔس ٖٓ ْٔحش جُ٘ػٍ ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛج -٘ٔ

 ( جُكٌٔس: هٍٞ ٓٞؾُ ْحتٍ ػ٠ِ ج٧ُٓ٘س ٝجٌو ك٢ قحوغس "ٓح" ٝيجع ٝجٗطٍٗ ػ٠ِ ٍٓ جُؼٌٛٞ ُٝٚ ٌٓٞو ٍٟٝٓخ )  -ٙٔ

 ( )      ٖٓ ْٔحش جُ٘ػٍ ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ًػٍز جٌُٛٞ جُر٬ؿ٤س -7ٔ

 ( ) ضؿحٌخ هحتِٜح ٣ٝٞؾٜٜح ٫ٝ٧وٙ أٝ أٚىهحتٚ أٝ ٧ِٛٚ ٝهى ضٌٕٞ ٖٓ جُكحًْ ُٗؼرٚجُٞٚح٣ح:٢ٛ ن٬ٚس  -8ٔ
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 ( )      جٍُٔٓق٤س( . . -جُٞٚح٣ح  -كٕ٘ٞ جُ٘ػٍ جُؿح٢ِٛ )جُهطحذس  - 9ٔ

 ( )    جُهطرس: ٢ٛ كٖ ٓهح٠رس جُؿٌٜٔٞ ذأِْٞخ ٣ؼطٔى ػ٠ِ ج٫ْطٔحُس ٝج٩ه٘حع . . - ٕٓ

 ( https://dardery.site/archives/4292ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ) 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدابل المتاحة: -ٕس 

ػ٠ِ ج٧ُٖٓ ػ٠ِ  هٍٞ ٓٞؾُ ٓك٠ٌ ْحتٍ ه٤َ ك٠ قحوغس ٓح . ٣وٛى ذٚ ضٗر٤ٚ قحٍ جًُٟ ك٤ٚ ذكحٍ جًُٟ ه٤َ ٧ؾِٚ ، ٣ً٣ٝغ  -ٔ

 ٍٓ جُؼٌٛٞ ، ُٝٚ ٌٓٞو ٍٟٝٓخ.

ػَحٍ.ׄ   ْٓ ْ.ׄ   ج٧َ ٌَ ح٣َح.ׄ   جُِك َٚ َٞ  جُُهطَد.ׄ   جُ

ٍِ ضكَص ذٍِٝم جُطٔغ »   -ٕ  ٓح ٓؼ٠٘ جُكٌٔس جُٓحذوس   «.َٓٛحٌُع جٍُؾح

 .جُطٔغ ْرد ك٢ ًٍج٤ٛس جُ٘حِ ُرؼْٟٜׄ     ٖٓ ػ٤ٞخ ج٩ٗٓحٕ. جُطٔغ ׄ  

 .ٍٖ جُ٘حِ جٍُؾَ جُطٔحعׄ     .جُطٔغ ٣إو١ ذٛحقرٚ ئ٠ُ ج٬ُٜىׄ  

ِٚ ":ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس٣وٍٞ   -ٖ ِٓ َ٘ل ًَ  َْ ٣ٍ ٌَ ٍَّ جُ  "ٓح ػحضََد جُُك

  جُٓحذوسأ١  ٓٔح ٣أض٢ ٣ٞجكن ٓؼ٠٘ جُكٌٔس 

 .ج٩ٗٓحٕ ج٣ٌٍُْ ٫ ٣ؼحضد ٖٓ ٣ٗرٜٚ ك٢ جٌٍُّׄ    .ج٣ٌٍُْ ٫ ٤ٜ٣ٖ ٗلٓٚ ذؼطحذٜحׄ  

 ٛٞ ٗلٓٚ ُٚ ٗٓحٕ ٝٗحٚفأٚىم ٓؼحضد ُ٪ׄ     .جُؼطحخ  ٤ُّ ٖٓ ٚلحش ج٣ٌٍُْׄ  

 ٣ؼطرٍ قٌٔس: ٓٔح ٢ِ٣ ن٬ٚس ضؿٍذس ٝٓٞجهق نرٍٛح جُك٤ٌْ، ٣ٍ٣ٝى ذٜح ضٞؾ٤ٚ ٖٓ ٣كد ئ٠ُ قد جُه٤ٍ. كأ١   جُكٌٔس ٢ٛ   -ٗ

ُّٓيׄ           ٓٞجػ٤ى ػٍهٞخ.ׄ           ٝجكن ٖٖ ٠روس.ׄ   خَّ أٍل ُي ُْ ضَِِْىُٙ أُ  ٌؾغ ذهل٢ ق٤ٖ٘.ׄ             ٌُ

 ن٬ٚس ضؿحٌخ ج٤ُٚٞس ٢ٛ -٘

 جُ٘حِ ػحٓسׄ     ٖٓ هحُٜحׄ   ج٫ذ٘حءׄ   ٓطِو٤ٜحׄ  

 هحٍ أِٝ ذٖ قحٌغس ٫ذ٘ٚ ٓحُي: -ٙ

 ٌٍ ٍَ ن٤ َّٕ جُور ْْ أَ ََ جُِؼوَحِخ، ٝجُطََّؿُُِّى ٫ جُطَّرَُُِّى.ٝجْػَِ ٤َِّٗسُ، ٝجُِؼطَحُخ هر ٤َِّ٘سُ ٫ٝ جُىَّ َٔ حُُِي:جُ َٓ ، ٣ح  طَقِّ ْٗ ُٔ ٌِِخ جُ ح َٖ   ٍ َٖ ٝ ،ٍِ ٖ جُلو أَْهرَُف ِٓ َٝ

 ٍَّ ََّ َي ٖ هَ َٓ ٝ ، ِْ ٣ٍِ كحُع ػٖ جَُك ِْ جُىِّ ِّ ج٣ٌٍُ ٍَ ًَ  ٖ ِٓ ٝ ،ٍِ ٖ جَُّ٘ظ ِٓ  ٍٍ ٖ ًػ٤ ِٓ  ٌٍ ٍِ ن٤ َٛ َٛحَخ جُرَ .َٝي ْوطَقِّ ُٔ ِْ جُ ٍُ ٠َحِػ ََّ، ٝن٤ ٍَ كَ َٓ ْٖ أَ َٓ ٝ ،

جَػسُ. ٍَ َّٟ ٍِ جُ ٍُّ جُلو َٖ ٠َ٘ جُو٘حػسُ ٝ ـِ  جُ

  ٗٞع جُلٖ جُ٘ػ١ٍ جُٓحذن : 

 ٓػَׄ      قٌٔس ׄ     ٤ٚٝس ׄ     نطرس ׄ  

ِِ ذـ :   -7  ضٌػٍ جُٞٚح٣ح ػ٘ى ج٩قٓح

 ٓح ْرنًَ ׄ   جُلٍجمׄ   جُؼُّ ػ٠ِ جُطٍقحٍׄ   هٍخ ج٧ؾَׄ  

 جُٔػَ ٛٞ هٍٞ ٓٞؾُ ه٤َ ك٢ قحوغس ٓح قو٤و٤س أٝ ن٤ح٤ُس  ٝيجع ٝجٗطٍٗ ػ٠ِ جُٓ٘ٚ جُ٘حِ ػ٠ِ ٍٓ جُؼٌٛٞ ُٝٚ... -8

 َٕٝ ٝهحك٤س ׄ   ٓوىٓس ٝنحضٔسׄ   ٌٓٞو ٍٟٝٓخׄ   ذىج٣س ٜٝٗح٣سׄ  

ِٖ هر٤ٛسَ ج٤ُٗرح٢ّٗ ٣ّٞ ي١ هحٌ  -9   :نطرس ٛحٗة ذ

ٖ أْرحخِ  " ِٓ  ٍَ ر َّٛ َّٕ جُ ئِ َٝ  ،ٌِ ٖ جُوََى ِٓ ِْ٘ؿ٢  ُ٫ ٣ ٌَ ًَ َّٕ جَُك ٌٍ.ئِ ٝ ٍُ ٖ َٗحٍؼ كَ ِٓ  ٌٍ ٌٌ ن٤ ًُٝ ْؼ َٓ َٛحٌُِي   ،ٍٍ ٌْ ٍَ ذَ ٤َِّٗسُ،  ٣ح ٓؼٗ ٤َِّ٘سُ ٫ٝ جُىَّ َٔ ٍِ.جُ جُظَلَ

ٖ جْطى ِٓ  ٌٍ ٍُ جُِٔٞش ن٤ ٖ جْطورح ِٓ ٍٍ، هحضُِِٞج كٔح ُِٔ٘ح٣ح  ٍَ ذٌ ٌِ.٣ح آ َِ ٝجُظٜٞ ٘ٚ ك٢ ج٧ػؿح ِٓ  ُّ ٍَ ًْ ٌِ أَ ٍِ جُُّ٘كٞ ـَ ُٖ ك٢ غُ ِٙ، جُطَّْؼ ذحٌ

.  " . ....ذُى 

  جُٓٔحش جُل٤٘س ُِهطرس ٓح ػىج:ًَ ٓٔح ٣أض٢ ٖٓ   -

 ًػٍز جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ٝنحٚس جُٓؿغ.ׄ             ض٘ٞع ج٧ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحءׄ  

 ًػٍز جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُسׄ               .       هٍٛ جُؿَٔ ٝجُلوٍجش ׄ  

َؾَغ ذُهل٢َّ ُق٤َٖ٘»  -ٓٔ خ ًٛج  «.ٌَ ٍَ ُٟ٣ َْ ه٤ِص ًٛٙ جُؼرحٌز ك٢ ٌؾَ ضؼٍٜ ُِهىجع ٍْٝهس أؿٍجٞٚ ٓوحذَ ُنل٤َّٖ ٌن٤ٛ٤ٖ، كل٤ِ

ػََ  َٔ  جُ

 جُلَٞ ذح٢ُٗء جُػ٤ٖٔ.ׄ        جُه٤رس ٝجُهٓحٌز.ׄ  

.ج٫ْطٜحٗس ذح٢ُٗء ׄ    ػىّ جُكُٕ ػ٠ِ نٓحٌز ج٤ٖ٧حء.ׄ    جُو٤َِّْ

https://dardery.site/archives/4292
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 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ نٛحتٙ جُ٘ػٍ ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ  ٓح ػىج:    -ٔٔ

 ًػٍز جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ٝنحٚس جُٓؿغ.ׄ             ض٘ٞع ج٧ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحءׄ  

 ًػٍز جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُسׄ               .       ًػٍز جْطهىجّ جٌُ٘ح٣سׄ  

 ك٢ جُؿح٤ِٛسٍٖٜ جُهطرحء ٖٓ أ -ٕٔ

 .٠ٍكس ذٖ جُؼرىׄ   ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔׄ   أًػْ ذٖ ٤ٚل٢ׄ   ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُدׄ  

 ضطٌٕٞ ُهطرس ٖٓ :  -ٖٔ

ٍِخ.ׄ   َٟٔ ٌِو، جُؼرحٌز، جُ ٞ َٔ  جُٔوىٓس، جُٔٞٞٞع، جُهحضٔس.ׄ   جُ

طَِغ، جُُؼوَىز، ׄ   َٔ  ، جُكَ.جُٔٞٞٞع، جُؼٍٜׄ    .جُكَجُ

جهِٕ - ٗٔ ٍَ  : ٣ٍُٟخ ًٛج جُٔػَ :  ػ٠ِ أِٜٛح ؾ٘ص ذَ

َٕ هٛىׄ   ُٕ أػىجءٙ وٝ ٍُّ ج٩ٗٓح ُٟ ُٕ أَِٛٚ ذوٛىׄ     ػ٘ىٓح ٣َ ٍُّ ج٩ٗٓح ُٟ  ػ٘ىٓح ٣َ

َٕ هٛىׄ   ُٕ أَِٛٚ وٝ ٍُّ ج٩ٗٓح ُٟ ُٕ أػىجءٙ ذوٛىׄ    ػ٘ىٓح ٣َ ٍُّ ج٩ٗٓح ُٟ  ػ٘ىٓح ٣َ

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ جُلٕ٘ٞ جُ٘ػ٣ٍس ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ٓح ػىج : -٘ٔ

 ج٧ٓػحٍׄ           جُكٌْ ׄ     ٍْحتَ جُׄ         جُهطد ׄ  

ٓح جُلٖ «. ٢ٛ كٖ ٓهح٠رس جُؿٔح٤ٍٛ ، ٝؾًخ جٗطرحْٜٛ ، ٝضك٣ٍي ٓٗحػٍْٛ ذ٬ٌّ ذ٤ِؾ ٝؾ٤ُ ذـ٤س ج٩ه٘حع ٝج٩ٓطحع »   -ٙٔ

  ض٤ٍٗ ئ٤ُٚ جُؼرحٌز جُ٘ػ١ٍ ج١ًُ 

 جُكٌٔس.ׄ   جُهطرس.ׄ   ج٤ُٚٞس.ׄ   .جُٔػَׄ  

 هحُص أٓحٓس ذ٘ص جُكحٌظ: -7ٔ

 «....ئٗي كحٌهص جُؿٞ ج١ًُ ٓ٘ٚ نٍؾص ، ٝنِلص جُؼٕ ج١ًُ ك٤ٚ وٌؾص، ئ٠ُ ًٍٝ ُْ ضؼٍك٤ٚ، ٝه٣ٍٖ ُْ ضأُل٤ٚ أ١ ذ٤٘س،»  

  ٖٓ أ١ كٕ٘ٞ جُ٘ػٍ جُؿح٢ِٛ ًٛج جُ٘ٙ 

 جُِكٌْ.ׄ   جُٞٚح٣ح.ׄ   ج٧ٓػحٍ.ׄ   جُُهطد.ׄ  

ج٧وٝجش جٌُُجػ٤س جُط٢ ٣كطحؾٜٞٗح ؾٔغ جُل٬قٕٞ ٓرِـح ٖٓ جُٔحٍ ٝأػطٞٙ ُٞجقى ْٜٓ٘ ٤ًُٛد ئ٠ُ جُٔى٣٘س ك٤ٗط١ٍ ذؼٝ   -8ٔ

 . ك٢ ػِْٜٔ  كًٛد  ٌُٝ٘ٚ كوىجُٔحٍ ك٢ جُط٣ٍن ، ٝػحو ئ٠ُ جُو٣ٍس وٕٝ إٔ ٣كٍٟ ُِل٬ق٤ٖ ٓح ؾٔؼٞج ٖٓ أؾِٚ جُٔحٍ 

  ٍٟٓذح ُٚكأ١ ج٧ٓػحٍ ج٥ض٤س ضَُؼىُّ جُوٛس جُٓحذوس 

جهِٕ.ׄ   ٍَ  ذ٤َِِى١ ٫ ذ٤َِى ػٍٔٝ.ׄ            .جُؼًٍْرن ج٤ُٓق ׄ       ٌؾغ ذهل٢ ق٤ٖ٘ׄ         ػ٠ِ أِِٜٛح َؾَ٘ص ذَ

ٔ9-   « َٖ و جُلٖ جُ٘ػ١ٍ ج١ًُ ض٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ جُؼرحٌز جُٓحذوس ...«.ج٤ُُٛق ٤ّٞؼص جُِر  َقىِّ

ػََ.ׄ   َٔ ٤َّس.ׄ   جُ ِٚ َٞ س.ׄ   جُ َٔ ٌْ  جُُهْطرَس.ׄ     جُِك

 ٓػَ ٣ٍٟخ ُ٪ٗٓحٕ ػ٘ىٓح: "أٌن٠ ػٔحٓطٚ " -ٕٓ

  ٣ؼٞو ٖٓ جُٓلٍׄ    ٣ٗؼٍ ذح٧ٖٓׄ    ٘ل٣ٌٕٚٓٞ ٓطٌرٍج ٓؼؿرح ذׄ    ٣ٌٕٞ ٫ًٞٓׄ  

 ٖٓ ْٔحش جُلٖ جُ٘ػ١ٍ جُٓحذن: " "أوخ جٍُٔء ن٤ٍ ٖٓ يٛرٚ  -ٕٔ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػحُػس.ׄ    ؾٔحٍ ج٤ُٛحؿس ׄ   ض٘ٞع ج٧ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحء ׄ   ج٣٩ؿحَ ׄ  

ُٖ ؾ٘حٍخ جٌُِر٢ُّ هحٍ   -ٕٕ ٍُ ذ  ٓهح٠رح ذ٤٘ٚ: ٤َٛ

ٌَ ػَ٘ى جُٔٛحت»  َٞ ْٕ ئ٣َّحًْ ٝجَُه .ٝئ٣َِّحًْ أَ خِّ ٍَّ ِّٖ ذحُ ، ٌْٝٞء  َ ِّٝ حضَسٌ ُِِؼى َٔ َٖ ٝ ، ِّْ ـَ َّٕ يُي وجػ٤سٌ ُِِ جتِد؛ كاِ ََ ػَ٘ى جَُّ٘ٞ ِد، ٝجُطٞجً

.... َٖ ، ُٜٝح آ٤٘ٓ َٖ ٣ ٍِّ طَ ـْ ُٓ  «. ضٌٞٗٞج ذح٧قىجِظ 

 ٖٓ أ١ كٕ٘ٞ جُ٘ػٍ جُؿح٢ِٛ ًٛج جُ٘ٙ 

 جُِكٌْ.ׄ   جُٞٚح٣ح.ׄ   ج٧ٓػحٍ.ׄ   جُُهطد.ׄ  

 ٖ جُهطرس ٝج٤ُٚٞس ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ٛٞ:جُلٍم ذ٤ -ٖٕ

 ضٞؾٚ ُلٍو أٝ ؾٔحػسٝج٤ُٚٞس ضوحٍ ك٢ ٓٞجؾٜس جُؿٌٜٔٞجُهطرس ׄ   جُهطرس ٌٓطٞذس ٝج٤ُٚٞس ٓٓٔٞػسׄ  

 جُهطرس ضٞؾٚ ُلٍو أٝ ؾٔحػس ٝج٤ُٚٞس ضوحٍ ك٢ ٓٞجؾٜس جُؿٌٜٔٞ ׄ   جُهطرس ٓٓٔٞػس ٝج٤ُٚٞس ٌٓطٞذس ׄ  
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 جُلٍم ذ٤ٖ جُكٌٔس ٝجُٔػَ:  -ٕٗ

 جُكٌٔس ن٬ٚس ضؿٍذس ٝجُٔػَ ُٚ ٌٓٞو ٍٟٝٓخׄ   ٔس ُٜح ٌٓٞو ٍٟٝٓخ ٝجُٔػَ ن٬ٚس ضؿٍذس .جُكٌׄ  

 جُػح٤ٗس ٝجُػحُػس.ׄ    جُكٌٔس ٚٞش جُؼوَ ٝجُٔػَ ٚٞش جُٗؼد.ׄ  

 ٓؼ٠٘ ًٛٙ جُكٌٔس :  " ٖٓ ِْي جَُؿَىَو أٖٓ جُؼػحٌ " - ٕ٘

 ٌٞح جُ٘حِ ٫ ٣ٓطط٤غ ج٩ٗٓحٕ إٔ ٣٘حٍׄ    ٖٓ ْحٌ ك٢ أٌٜ ٓٓط٣ٞس أٖٓ جُٓو٠ٞׄ  

 قد جُٛىم ٝ جُؼىٍׄ        ٌٍٞٝز جُرؼى ػٖ ج٤ُٔ٘ٔسׄ  

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ وٝجػ٢ جُهطحذس  ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ٓح ػىج -ٕٙ

    ئغحٌز جُكٔحْس ُِوطحٍׄ                                                         ضؼىو ج٧قُجخ ج٤ُٓح٤ْسׄ  

 جُٞكٞو ػ٠ِ جُِٔٞى.ׄ                                                ػوى جُٔٛحُكحش ذ٤ٖ جُورحتَ ׄ  

ّٖ يٗد ج٧كؼ٠ ٝ ضٍِْٜح ئٕ ً٘ص ٖٜٔحً كأضرغ ٌأْٜح جًُٗرح { - 7ٕ  ٣ٍُٟخ ًٛج جُٔػَ :  } ٫ ضوطؼ

 ك٢ جُطك٣ٍٝ ػ٠ِ جْطثٛحٍ جُه٤ٍׄ    ك٢ جُطك٣ٍٝ ػ٠ِ جُه٤ٍׄ  

 ذطؼحو ػٖ جٍُٗك٢ جُطك٣ٍٝ ػ٠ِ ج٫ׄ     ك٢ جُطك٣ٍٝ ػ٠ِ جْطثٛحٍ جٍُٗׄ  

 ٣طلن جُٔػَ ٝ جُكٌٔس ك٢ :  - 8ٕ

 اإلٌجاز و جمال الصٌاؼةׄ   اإلٌجاز و اإلطنابׄ  

 كثرة الصور الببلؼٌةׄ   االرتباط بموردׄ  

 جُؿَٔ ٜٗح٣حش جضلحم ٖٓ جُ٘حضؽ.........جُٞٚح٣ح أِْٞخ ػ٠ِ ٣ـِد -9ٕ

 السجعׄ   التصرٌعׄ   التورٌةׄ   اإلٌجازׄ  

 جُ٘ػ٣ٍس ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ٓح ػىج : ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ جُلٕ٘ٞ -ٖٓ

 ج٧ٓػحٍׄ     جُكٌْ ׄ      جُٔوحٍ ׄ     جُهطد ׄ  

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ جُٓٔحش جُط٢ ٣٘رـ٢ إٔ ضطٞجكٍ ك٢ جُهطرس ٓح ػىج:  -ٖٔ

 .ًػٍز جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُسׄ           ض٣ٞ٘غ ج٧ِْٞخ.ׄ           .ٝٞٞـ جُٔؼ٠٘ׄ   هٍٛ جُؿَٔ ٝجُلوٍجش         ׄ  

ٖٕ-   َّٔ كَحزُ هحٍ ُر٤٘ٚ:َُ َٞ ٣ٍْى جُ ََ  َٖ ٣َْى ذ َٝ ْش ُو ٍَ َٟ  ح َق

َّ٘سَ ٝ» ِْ ُٞج ج٧َ ِّٞ ٝج ج٧َِػَّ٘سَ، ٠َٝ ٍُ ِّٛ زً، هَ ٍَ زً، ٫ٝ ضُو٤ُِِْٞٛ َػْػ ٍَ ٞج ُْٜ َػْر ُٔ َق ٍْ ج، ٫ ضَ ًٍّ َٖ  ِِ ٤ٌْ ذحُّ٘ح ِٚ ٍِذُٞج أُٝ ْٞ ج، ٝج ًٌ ُْ َٖ ج٠َْؼُ٘ٞج 

 َ٘ َٔ ََ جُ زَ كَوَْر َُ َكحَؾ َٔ ج، ٝئيج أٌوضْ جُ ًٍ زِ َْٛر َُ  ..."حَؾ

 ك٢ ٞٞء كٜٔي ٤ُِٚٞس جُٓحذوس، أ١  ٓٔح ٣أض٢ ٣ؼى ٖٓ ْٔحش أِْٞذٜح 

 ٠ٍٞ جُؿَٔ ٝجُلوٍجشׄ   ًػٍز جُكٌْ ٝجُٔٛطِكحش جُؼ٤ِٔس.ׄ  

ػٚ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحء.ׄ   ُّٞ  ًػٍز جٌُٛٞ جُر٤ح٤ٗس.ׄ    ؾُجُس ج٧ِْٞخ ٝض٘

 : ٓ٘حف ػرى جذٖ ٛحْٖ هحٍ  -ٖٖ

ٍَ  ٣ح»  ٍٕ، ٓؼٗ ِخ، ْحوزُ  أٗطْ ه٣ٍ ٍَ ُٜ٘ح جَُؼ َٓ ًٛح، أَْق ُؾٞ ٜح ُٝ ُٔ أَْػظَ ح، َٝ ًٓ َْطُٜح أق٬ ْٝ ذُٜح أٗٓحذًح، ٝأَ ٍَ ح ٝأَْه ًٓ  ..«.أٌقح

 جُ٘ٙ  ًٛج جُؿح٢ِٛ جُ٘ػٍ كٕ٘ٞ أ١ ٖٓ 

 ٓػَׄ     قٌٔس ׄ     ٤ٚٝس ׄ      نطرس ׄ  

 ٤ٖٞع جُكٌٔس ك٢ ٬ًّ جُؼٍخ ٣ىٍ ػ٠ِ:  -ٖٗ

 ٝجُػح٤ٗس ج٠ُٝ٧ׄ    جُػوحكسׄ     جُهرٍز ׄ      جًًُحء ׄ  

ٖ٘-   « َٖ  ذ٤َِّٖ غ٬غًح ٖٓ ْٔحش جُلٖ جُ٘ػ١ٍ ج١ًُ ض٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ جُؼرحٌز جُٓحذوس  ...«.ج٤ُُٛق ٤ّٞؼص جُِر

  ج٣٩ؿحَ، ؾٔحٍ ج٤ُٛحؿس، ٝٞٞـ جُى٫ُس.ׄ  

 ج٣٩ؿحَ، ؿٜٔٞ ج٧ُلح ، ضؼو٤ى جُى٫ُس.ׄ  

 ُْٜٞس ج٧ُلح ، ٝٞٞـ جُٔؼح٢ٗ، ػىّ جٌضرح٠ٜح ذٔ٘حْرس ٓكىَّوز.ׄ  

 ٣ؿحَ، ؿٜٔٞ ج٤ُٛحؿس، ػٔن جُى٫ُس.ج٩ׄ  
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ػََ  «.أػ١ جُوِٞ ذح٣ٌٜح»  -ٖٙ َٔ خ ًٛج جُ ٍَ ُٟ٣ َْ  ك٤ِ

 .جُكًٌ ٖٓ إٔ ض٤ٛري جُٜٓحّׄ      ضؼِْ جٍُٓح٣س ٌٍٞٝزׄ  

 .جْطؼٔحٍ جُوِٞ أٍٓ ٚؼد ׄ       ئْ٘حو ج٧ٍٓ ئ٠ُ ٖٓ ٣طو٘ٚׄ  

 هحٍ أِٝ ذٖ قحٌغس ٫ذ٘ٚ ٓحُي: -7ٖ

٤َِّ٘سُ ٫ٝ جُىَّ  َٔ حُُِي:جُ َٓ ْٗ ٣ح  ُٔ ٌِِخ جُ ح َٖ   ٍ َٖ ٝ ،ٍِ ٖ جُلو ِٓ  ٌٍ ٍَ ن٤ َّٕ جُور ْْ أَ ََ جُِؼوَحِخ، ٝجُطََّؿُُِّى ٫ جُطَّرَُُِّى.ٝجْػَِ أَْهرَُف ٤َِّٗسُ، ٝجُِؼطَحُخ هر َٝ  ، طَقِّ

، ِْ ٣ٍِ كحُع ػٖ جَُك ِْ جُىِّ ِّ ج٣ٌٍُ ٍَ ًَ  ٖ ِٓ ٝ ،ٍِ ٖ جَُّ٘ظ ِٓ  ٍٍ ٖ ًػ٤ ِٓ  ٌٍ ٍِ ن٤ َٛ َٛحَخ جُرَ .َٝي ْوطَقِّ ُٔ ِْ جُ ٍُ  ٠َحِػ ََّ، ٝن٤ ٍَ كَ َٓ ْٖ أَ َٓ ٝ ،ٍَّ ََّ َي ٖ هَ َٓ ٝ

جَػسُ. ٍَ َّٟ ٍِ جُ ٍُّ جُلو َٖ ٠َ٘ جُو٘حػسُ ٝ ـِ  جُ

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ ْٔحش ًٛج جُلٖ جُ٘ػ١ٍ ج١ًُ ضٔػِٚ جُلوٍز  ٓحػىج :

    ض٘ٞع ج٧ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحء ׄ        ؿِرس جُٓؿغ ׄ  

 هٍٛ جُؿَٔ ٝجُلوٍجشׄ        ؿٜٔٞ جُٔؼ٠٘ ׄ  

ٍّ ٫ يَٗد ُُٚ  »  -8ٖ ّخ ِٓٞ  ٓح جُلٖ جُ٘ػ١ٍ ج١ًُ ض٘ط٢ٔ ُٚ جُؿِٔس جُٓحذوس  «.ٌُ

ػََ.ׄ   َٔ ٤َّس.ׄ   جُ ِٚ َٞ س.ׄ   جُ َٔ ٌْ  جُُهْطرَس.ׄ   جُِك

 ٖٓ أ١ كٕ٘ٞ جُ٘ػٍ جُؿح٢ِٛ ًٛج جُ٘ٙ  «.ٓح ٣ّٞ ق٤ِٔس ٍْ...."   -9ٖ

 جُِكٌْ.ׄ          جُٞٚح٣ح.ׄ   ج٧ٓػحٍ.ׄ   جُُهطد.ׄ  

ِٖ هر  -ٓٗ   :٤ٛسَ ج٤ُٗرح٢ّٗ ٣ّٞ ي١ هحٌنطرس ٛحٗة ذ

ٖ أْرحخِ  " ِٓ  ٍَ ر َّٛ َّٕ جُ ئِ َٝ  ،ٌِ ٖ جُوََى ِٓ ِْ٘ؿ٢  ُ٫ ٣ ٌَ ًَ َّٕ جَُك ٌٍ.ئِ ٝ ٍُ ٖ َٗحٍؼ كَ ِٓ  ٌٍ ٌٌ ن٤ ًُٝ ْؼ َٓ َٛحٌُِي   ،ٍٍ ٌْ ٍَ ذَ ٤َِّٗسُ،  ٣ح ٓؼٗ ٤َِّ٘سُ ٫ٝ جُىَّ َٔ ٍِ.جُ جُظَلَ

ٍِ جُُّ٘  ـَ ُٖ ك٢ غُ ِٙ، جُطَّْؼ ٖ جْطىذحٌ ِٓ  ٌٍ ٍُ جُِٔٞش ن٤ ٖ جْطورح ِٓ ٍٍ، هحضُِِٞج كٔح ُِٔ٘ح٣ح  ٍَ ذٌ ٌِ.٣ح آ َِ ٝجُظٜٞ ٘ٚ ك٢ ج٧ػؿح ِٓ  ُّ ٍَ ًْ ٌِ أَ كٞ

.  " . ....ذُى 

 

 جُـٍٜ ٖٓ جْطهىجّ ج٧ْح٤ُد ج٩ٗٗحت٤س ك٢ جُهطرس جُٓحذوس: -

  ًَ ٓح ْرنׄ            جْطٔحُطٚ.ׄ   ؾًخ جٗطرحٛٚ                   ׄ           ئغحٌز جُٔطِو٢ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4292ٌط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ُ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/4292
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 ضأغٍ ج٧وخ ك٢ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُكى٣ع جُ٘ر١ٞ ج٣ٍُٗق.

 

 

 

 ُلح ٚ ٝضٍج٤ًرٚ ٝأْح٤ُرٚ ٌٝٚٞٙ ٍٜضأغ٤ٍ ج٬ْ٩ّ ك٢ جُٗؼٍ ك٢:  أؿٍجٞٚ ٝأ

 س : بم تمٌز الشعر فى عصر صدر اإلسبلم ؟ 

-    ٍٍُْٞق٤ع ج٧ُلح  : ُْٜٞس أُلح ٚ ٝجُرؼى ػٖ ج٧ُلح  جُٔٞؿِس ك٠ جُـٍجذس ، ٖٝؼٍ قٓحٕ ذٖ غحذص ك٠ ٓىـ ج ٖٓ

 ٌٝغحتٚ و٤َُ ػ٠ِ يُي . 

-  ُٗؼٍ ٝأن٤ِطٚ ٝٗظحّ جُو٤ٛىز ػ٠ِ ٓح٠ٛ ػ٤ِٚ ك٠ جُؼٍٛ ٖٓ ق٤ع ج٧َٝجٕ ٝج٧ن٤ِس ٝٗظحّ جُو٤ٛىز : ذو٤ص أَٝجٕ ج

 جُؿح٠ِٛ . 

-   . ّق٤ع جُٔؼح٠ٗ : أٓح ٓؼح٠ٗ جُٗؼٍ كوى جنطحٌ جُٗؼٍجء جُٔؼح٠ٗ جُط٠ ضطلن ٓغ ٌٝـ ج٬ْ٩ ٖٓ 

 س : ما أسباب تعرض الشعر فى صدر اإلسبلم للتؽٌر والتحول ؟ 

-  ٔ –    . ٕجُؼٍخ ذحُلطٞقحش . جٗٗـح – ٕجٗرٜحٌ جُؼٍخ ذر٬ؿس جُوٍآ ٍ 

 ٓؼحٌٞس ج٬ْ٩ّ ُِـٍُ جُلحقٕ .  – ٗٓكحٌذس ج٬ْ٩ّ ُِؼٛر٤حش .      – ٖ

 ٓؼحٌٞس ج٬ْ٩ّ ُِٜؿحء جُور٠ِ . – ٙضك٣ٍْ ج٬ْ٩ّ ُِهٍٔ .             – ٘

 ْو٠ٞ ُُٓ٘س جُٗؼٍجء جُٔطٌٓر٤ٖ ذحُٗؼٍ .  – 7

 ج٬ْ٩ّ.  ٌٜٞ ٓٞٞٞػحش ؾى٣ىز ٓػَ ٖؼٍ جُُٛى ٖٝؼٍ جُىػٞز ئ٠ُ -8

 تدرٌبات على الشعر فً عصر صدر اإلسبلم

 : ضع عبلمة )صح( أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )خطؤ( أمام العبارة الخاطبة :  س

 ( )      .ٝؿ٣ٍرٜح ق٢ٖٞ ج٧ُلح   أًػٍ ٖؼٍجء ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ٖٓ جْطهىجّ – ٔ

 ( )    . ٕ ٝجُوحك٤سقحكظ ٖؼٍجء ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ػ٠ِ ٗظحّ جُو٤ٛىز جُؼٍذ٤س ٖٓ ق٤ع جَُٞ – ٕ

 ( )   ضه٠ِ ٖؼٍجء ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ػٖ جُٔوىٓس جُط٤ِِس ٝجضٓٔص هٛحتىْٛ ذٞقىز جُٔٞٞٞع  – ٖ

 ( )   ( .جُىػٞز ئ٠ُ ج٬ْ٩ّٓػَ: )ٖؼٍ  ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ  ونِص أؿٍجٜ ؾى٣ىز ػ٠ِ جُٗؼٍ - ٗ

 ( )      .ُلح  جُؿى٣ى٧ٙغٍٟ جُوٍجٕ ج٣ٌٍُْ جُِـٚ جُؼٍذ٤ٚ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جأ -٘

 ( )     جهطرّ ٖؼٍجء ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ٌْٚٞٛ ٝأن٤ِطْٜ ٖٓ جُوىٓحء.  -ٙ

 ( )     ٖٓ ج٧ؿٍجٜ  جُؿى٣ىز جُط٢  ٍٜش ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ٖؼٍ جُٔىـ. -7

 ( )       جضٓٔص ج٧ُلح  ك٢ ٖؼٍ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ذحُُٜٓٞس. -8

 ( )   ٓغ ضؼح٤ُْ جُى٣ٖ جُؿى٣ى. ؾحءش  جُٔؼح٢ٗ ك٢ هٛحتى ٖؼٍجء جُؼٍٛ ج٢ٓ٬ْ٩ ٓطٔح٤ٖس  -9

 ( )     جَوٍٛ جُٗؼٍ ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ٗط٤ؿس ًػٍز جُلطٞقحش ٝجُؿٜحو. – ٓٔ

 ( )  ضه٠ِ ٖؼٍجء ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ػٖ ذؼٝ ج٧ؿٍجٜ جُٗؼ٣ٍس جْطؿحذس ُطؼح٤ُْ جُى٣ٖ ٓػَ جُٜؿحء. -ٔٔ

 ( )      ٍٜش جُؼٛر٤س جُور٤ِس ٝجٞكس ك٢ ٖؼٍ ٖؼٍجء جُؼٍٛ ج٢ٓ٬ْ٩. -ٕٔ

 ( )    جنطل٠ جُـٍُ جُلحقٕ ٖٓ ٖؼٍ ٖؼٍجء ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ق٤ع قحٌذٚ ج٬ْ٩ّ.  -ٖٔ

 ( )     أًػٍ ٖؼٍجء ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ٖٓ ٝٚق جُهٍٔ ٝٓؿحُّ جٍُٗجخ. -ٗٔ

 ( )    ٖٓ ج٧ؿٍجٜ جُٗؼ٣ٍس جُؿى٣ىز ك٢ ٖؼٍ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ٖؼٍ جُُٛى.  -٘ٔ

 ( )     ؼٍجء ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ. جٗطٍٗش  حٍٛز جُطٌٓد ذحُٗؼٍ ذ٤ٖ ٖ -ٙٔ
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 ( )   قحٌخ ج٬ْ٩ّ جُٗؼٍ كطٞهق ػىو ًر٤ٍ ٖٓ جُٗؼٍجء ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ػٖ هُٞٚ. -7ٔ

 ( )      ٖٓ أٍٖٜ ٖؼٍجء ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ قٓحٕ ذٖ غحذص. -8ٔ

 ( ) ٍجء.جٗٗـحٍ جُؼٍخ ذحُلطٞقحش ٝجُؿٜحو ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ أوٟ ئ٠ُ ضٟحؤٍ ٌٓحٗس جُٗؼٍ ٝجُٗؼ -9ٔ

 ( )     ػُف ذؼٝ جُٗؼٍجء ػٖ هٍٞ جُٗؼٍ ذٓرد جٗرٜحٌْٛ ذر٬ؿس جُوٍإٓ. -ٕٓ

 ( https://dardery.site/archives/4516ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 جتَ جُٔطحقس:ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرى -ِٕ 

 اإلسبلم على الشعر فً عصر صدر اإلسبلم من حٌث: أثر  -ٔ

 ْرن ٓح ًَׄ   أُلح ٚׄ   ٓؼح٤ٗٚׄ   أؿٍجٞٚׄ  

 اإلسبلم صدر عصر فً الشعراء أشهر من.ٕ

 ػر٤ى ذٖ ج٧ذٍ٘ׄ   ٌذ٤ؼس         جذ٢ ذٖ ػٍٔׄ             ًؼد ذٖ ٤ٍَٛׄ   ٠ِْٔ جذ٢ ٤ٍَٛ ذٖׄ  

 لفاظ فً شعر صد اإلسبلممن تؤثٌر اإلسبلم على األ -ٖ

 جُرؼى ػٖ جْطهىجّ ج٧ُلح  جُـ٣ٍرسׄ   ُْٜٞس ج٧ُلح ׄ  

 ٓحْرن ًَׄ   ئونحٍ أُلح  ؾى٣ىز ك٢ ٖؼٍ جُٗؼٍجءׄ  

 سنه حتى-وسلم علٌه هللا صلى- الرسول بعثة مع ٌبدأ الذي العصر هو اإلسبلم صدر عصر -ٗ

 ٛؿ٣ٍس ٙٗׄ                        ٛؿ٣ٍس ٕٗׄ   ٛؿ٣ٍس                   ٔٗׄ   ٛؿ٣ٍس              ٓٗׄ  

 كل مما ٌلً من أسباب التحول والتؽٌر الذي لحق بالشعر فً صدر اإلسبلم ما عدا: – ٘

 ًػٍز جُٗؼٍجء جُٔطٌٓر٤ٖ ذحُٗؼٍׄ   جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْجٗرٜحٌ جُؼٍخ ذر٬ؿس ׄ  

 ٓكحٌذس ج٬ْ٩ّ ُِؼٛر٤حشׄ   جٗٗـحٍ جُؼٍخ ذحُلطٞقحشׄ  

 ت:قال حسان بن ثاب -ٙ

ــــــــــــــــح  - ّٓ ٌٕ  أُ ٣ْ ٍَ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــا٢ِّٗ هُ ْٖ  كَ ــــــــــــــــ َُ  ْْ ُٜ َٔ ــــــــــــــــحُِ َْ  أُ

  
ــــــــــــــــ٠  ــــــــــــــــٞج َقطّ ْٖ  ٤ُِ٘٣رُ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــحشِ  ِٓ ّ٤ ـِ ُْ ــــــــــــــــىِ  ج ْٖ ٍّ ُِِ 

 
ــــــــــــــــــٞج  - ًُ ٍُ ٣َْط ــــــــــــــــــ٬ّشَ  َٝ ٟ جُ ُّ ــــــــــــــــــ ُُْؼ ج ــــــــــــــــــسٍ  َٝ َُ ُِ ْؼ َٔ  ذِ

  
ـــــــــــــــــــُؿُىٝج  ْٓ َ٣ َٝ  ْْ ُٜـــــــــــــــــــ ِّ جِقـــــــــــــــــــىِ  ًُ َٞ ِْ ىِ  ُِ َٔ ـــــــــــــــــــ ّٛ  جُ

 
 وذلك من خبلل:المعانً من حٌث األثر الذي تركه اإلسبلم فً الشعر  البٌتٌن السابقٌنٌتضح من 

 .سهولة األلفاظׄ   الُبْعد عن األلفاظ الؽرٌبة، ׄ  

 جمٌع ما سبقׄ   المعانً تتفق مع روح وتعالٌم اإلسبلمׄ  

 :     بشٌر بن النعمان قال -7

           ٣ـــــــــــــــــــّٞ ٖـــــــــــــــــــٍ جقـــــــــــــــــــًٌٝج ٝ َّللا كـــــــــــــــــــحضوٞج  -

  
 ٜٓٗــــــــــــــــــــــــــــــــٞو ػًجذـــــــــــــــــــــــــــــٚ هٔط٣ٍـــــــــــــــــــــــــــــٍ 

 
                ٞــــــــــــــــــــــ٣ٍغ ك٤ٜــــــــــــــــــــــح جُـــــــــــــــــــــــٞجز كطؼــــــــــــــــــــــحّ  -

  
ـــــــــــــــــــــٖ ٖـــــــــــــــــــــٍجخ ٝ  ـــــــــــــــــــــ٤ْ ٓ  ٚـــــــــــــــــــــى٣ى جُكٔ

 
 وذلك من خبلل: من حٌث األلفاظ األثر الذي تركه اإلسبلم فً الشعر البٌتٌن السابقٌن ٌتضح من 

 القرآن الكرٌم  جدٌدة مستمدة من استخدام ألفاظ ׄ      ، المحافظة على الوزن والقافٌةׄ  

 جمٌع ما سبقׄ    المعانً تتفق مع روح وتعالٌم اإلسبلمׄ  

 قال لبٌد بن ربٌعة: -8

ــــــــــــــــَ  - ــــــــــــــــَ ذ ــــــــــــــــ٠ ئ٫ ذح٠ــــــــــــــــَ ْــــــــــــــــؼ٤ي ً                جُطو

  
 ٣لؼــــــــــــــــَ ُــــــــــــــــْ ٖــــــــــــــــ٢ءًحٕ جٗوٟــــــــــــــــ٠ كــــــــــــــــحيج 

 
 ٌشٌر البٌت  إلى ؼرض شعري جدٌد ظهر مع مجا اإلسبلم هو

 مدح الصحابةׄ   الدفاع عن الرسولׄ   شعر الزهدׄ   شعر الفتوحات والمؽازيׄ  

https://dardery.site/archives/4516
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 :ٌقول أبو محجن فً امرأة اسمها )الشموس( -9

              وٜٝٗــــــــــــح ٝ جُٗــــــــــــِٔٞ ئُــــــــــــ٠ ٗظــــــــــــٍش ُوــــــــــــى ٝ  -

  
ــــــــــــــــٍقٖٔ ٓــــــــــــــــٖ قــــــــــــــــٍؼ  ــــــــــــــــٍ جُ ـــــــــــــــــَ ؿ٤  ه٤ِـ

 
 ٌشٌر البٌت  إلى ؼرض شعري اختفى فً شعر صد راإلسبلم ألن اإلسبلم حاربه:

 وصؾ الخمرׄ   الؽزل الفاحشׄ    المدحׄ   الهجاء القبلًׄ  

 قل الؽزل الصرٌح فً عصر صدر اإلسبلم بسبب :  - ٓٔ

 اإلسبلم للشعرمعارضة ׄ        المرأة فً اإلسبلماحتجاب ׄ  

 سقوط منزلة الشعراءׄ            الصرٌح معارضة اإلسبلم للؽزلׄ  

 :  وأصبح المدح ٌنصب علىالمدح فً عصر صدر اإلسبلم  تطور ؼرض  – ٔٔ

 المدح بكثرة القتل فً األعداءׄ          المدح بالقوة وشرؾ العشٌرةׄ  

 المدح بالقٌم الدٌنٌة كالتقوى والخوؾ من هللاׄ  فً الملذات                              بكثرة إنفاق المال ׄ  

 بن زهٌر وهو اخو كعب بن زهٌر مخاطبا كعبا : بجٌر ٌقول  -ٕٔ

 جُطـــــــــــ٢ كـــــــــــ٢ ُـــــــــــي كٜـــــــــــَ ًؼرـــــــــــح ٓرِـــــــــــؾ ٓـــــــــــٖ  -

  
ــــــــــــــــّٞ  ــــــــــــــــح ضِ ــــــــــــــــح٬٠ ػ٤ِٜ ــــــــــــــــ٢ ذ ــــــــــــــــُّ ٝٛ  جق

 
ــــــــــــــــ٠  - ــــــــــــــــُٟ ٫ َّللا جُ ــــــــــــــــ٬ش ٫ٝ جُؼ ــــــــــــــــىٛح جُ  ٝق

  
ــــــــــــــــــــ جيج كط٘ؿــــــــــــــــــــٞ  ُْ  جُ٘ؿــــــــــــــــــــحء حًٕ ــــــــــــــــــــِِ ْٓ ضُ َٝ 

 
ـــــــــــــــىٟ  - ـــــــــــــــّٞ ُ ـــــــــــــــ٤ّ ٣٫٘ؿـــــــــــــــٞ ٣ ـــــــــــــــص ُٝ  ذٔلِ

  
 ٓٓــــــــــــــــِْ جُوِــــــــــــــــد ٠ــــــــــــــــحٍٛ جُ٘ــــــــــــــــحٌج٫ ٓــــــــــــــــٖ 

 
 تشٌر األبٌات إلى ؼرض شعري جدٌد ظهر مع مجا اإلسبلم هو

 مدح الصحابةׄ  الدفاع عن الرسول        ׄ  الدعوة إلى هللا           ׄ  شعر الفتوحات والمؽازي       ׄ  

 :حسان بن ثابت قال -ٖٔ

ـــــــــــــــــــــــؾ أ٫َ  - ـــــــــــــــــــــــح أَذِِ َٕ  أَذ ـــــــــــــــــــــــل٤ح ـــــــــــــــــــــــ٢ ُْ  َػّ٘

  
فٌ  كَأَٗــــــــــــــــــــــصَ   َّٞ َؿــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــٞجءُ  َِٗهــــــــــــــــــــــدٌ  ُٓ َٛ 

 
ـــــــــــــــــــــىجً  ََٛؿـــــــــــــــــــــٞشَ   - َّٔ َك  َػ٘ـــــــــــــــــــــُٚ  كَأََؾرـــــــــــــــــــــصُ  ُٓ

  
ِػ٘ـــــــــــــــــــــــــــــىَ    جَُؿــــــــــــــــــــــــــــــُجءُ  يجىَ  كـــــــــــــــــــــــــــــ٢ َّللَاِ  َٝ

 
َُٓــــــــــــــــــــــصَ  أَضَٜؿــــــــــــــــــــــُٞٙ   - ــــــــــــــــــــــُٚ  َٝ ــــــــــــــــــــــقءٍ  َُ ٌُ  ذِ

  
ًُٔح  ٍُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــ َٗ ٔـــــــــــــــــــــــــــــــح كَ ًُ ٍِ  جُلِـــــــــــــــــــــــــــــــىجءُ  َُِه٤

 
 ع مجا اإلسبلم هوجدٌد ظهر م تشٌر األبٌات إلى ؼرض شعري

 مدح الصحابةׄ  الدفاع عن الرسول        ׄ  الدعوة إلى هللا           ׄ  شعر الفتوحات والمؽازي       ׄ  

 حسان بن ثابت: قال -ٗٔ

ــــــــــــــص ٓــــــــــــــح ذــــــــــــــحل  - ـــــــــــــــ٠ قِٔ  ٝٞــــــــــــــؼص ٫ٝ أٗػـ

  
ــــــــــــــَ  ــــــــــــــ٢ ٓػ  جُٜــــــــــــــحو١ جٍُقٔــــــــــــــس ٌْــــــــــــــٍٞ جُ٘ر

 
ــــــــــــٞم ٓٗــــــــــــ٠ ٫ٝ  -  أقــــــــــــى ٓــــــــــــٖ ج٧ٌٜ  ٜــــــــــــٍ ك

  
ــــــــــــــــــــ٠  ــــــــــــــــــــس أٝكـ ــــــــــــــــــــحو أٝ ؾـــــــــــــــــــحٌ ذًٓـ  ذ٤ٔؼــ

 
ــــــــــــٖ  - ــــــــــــٌٞج ًـــــــــــحٕ جُــــــــــــ١ً ٓ  ذـــــــــــٚ ٣ٓطٟـــــــــــحء ٗ

  
ـــــــــــــــــــحٌى  ـــــــــــــــــــٍ ٓر ــــــــــــــــــــُّ يج ج٧ٓ  ئٌٖـــــــــــــــــــحو ٝ ق

 
 األثر الذي تركه اإلسبلم فً الشعر وذلك من خبلل: األبٌات السابقةٌتضح من 

 .سهولة األلفاظׄ   الُبْعد عن األلفاظ الؽرٌبة، ׄ  

 جمٌع ما سبقׄ   المعانً تتفق مع روح وتعالٌم اإلسبلمׄ  
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 قول الشاعر صرمة بن أبً أنس : -٘ٔ

ــــــــــــــــــــحل كأٝٚــــــــــــــــــــ٤ٌْ  - ــــــــــــــــــــٍ ذ ــــــــــــــــــــ٠ ٝجُر  ٝجُطو

  
ــــــــــــــــــــــــــٍ،  ٝأػٍجٞــــــــــــــــــــــــــٌْ  ــــــــــــــــــــــــــحل ٝجُر  ٍٝ أ ذ

 
 ضكٓـــــــــــــــــىْٜٝٗ كـــــــــــــــــ٬ ْـــــــــــــــــحوٝج هـــــــــــــــــٌْٞٓ ٝئٕ  -

  
 كحػـــــــــــــــــــىُٞج ج٣ٍُحْـــــــــــــــــــس أٛـــــــــــــــــــَ ً٘ـــــــــــــــــــطْ ٝئٕ 

 
 األثر الذي تركه اإلسبلم فً الشعر من حٌث  المعانً وذلك من خبلل: األبٌات السابقةٌتضح من 

 جُطأٗن ك٢ ج٧ِْٞخ.ׄ   ى ػٖ ج٧ُلح  جُـ٣ٍرس، جُرُؼْ ׄ  

 جُٔؼح٢ٗ ضطلن ٓغ ٌٝـ ٝضؼح٤ُْ ج٬ْ٩ّׄ   جْطهىجّ أُلح   جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ جُر٤صׄ  

 النابؽة الجعدي: ٌقول -ٙٔ

 ُــــــــــــــــــــــــــــــــٚ ٖــــــــــــــــــــــــــــــــ٣ٍي ٫ ل جُكٔــــــــــــــــــــــــــــــــى  -

  
ــــــــــــــــــٖ  ــــــــــــــــــْ ٓ ــــــــــــــــــح ُ ــــــــــــــــــح ك٘لٓــــــــــــــــــٚ ٣وِٜ ِٔ  

 
 جُٜ٘ـــــــــــــــــــــــحٌ كـــــــــــــــــــــــ٢ ج٤ُِـــــــــــــــــــــــَ جُٔـــــــــــــــــــــــُٞؽ  -

  
 جُظحٓــــــــــــــــح ٣لــــــــــــــــٍؼ ٜٗــــــــــــــــحٌج ج٤ُِــــــــــــــــَ ٝكــــــــــــــــ٢ 

 
 وذلك من خبلل: األلفاظاألثر الذي تركه اإلسبلم فً الشعر من حٌث   األبٌات السابقةٌتضح من 

 جُطأٗن ك٢ ج٧ِْٞخ.ׄ     ٌٜٞ أؿٍجٜ ٖؼ٣ٍس ؾى٣ىزׄ  

 جُٔؼح٢ٗ ضطلن ٓغ ٌٝـ ٝضؼح٤ُْ ج٬ْ٩ّׄ   جْطهىجّ ًِٔحش ؾى٣ىز ٓٓطٔىز ٖٓ أُلح  جُوٍإٓׄ  

 حسان بن ثابت: ٌقول -7ٔ

 ٓـٟــــــــــــــرس جُكــــــــــــــن ٝهُٞــــــــــــــٚ جُ٘رــــــــــــــ٢ ُــــــــــــــ٫ٞ  -

  
 يًـــــــــــــــــٍج ٫ٝ أٗػـــــــــــــــــ٠ ٌُـــــــــــــــــْ ضًٍـــــــــــــــــص ُٔــــــــــــــــح 

 
 وذلك من خبلل: األؼراضاألثر الذي تركه اإلسبلم فً الشعر من حٌث   البٌت السابق ٌتضح من 

 جُطأٗن ك٢ ج٧ِْٞخ.ׄ   ًٗؼٍ جُُٛى  ٌٜٞ أؿٍجٜ ٖؼ٣ٍس ؾى٣ىزׄ  

 ُْٜٞس ج٧ُلح ׄ         جنطلحء أؿٍجٜ ٖؼ٣ٍس هى٣ٔس ًحُٜؿحءׄ  

 عنهما ما ٌلً: هللابن رواحة فً رثابه لحمزة بن عبد المطلب رضً  هللال عبد اقا  -8ٔ

ـــــــــــــــــص  - ٌَ َقـــــــــــــــــنَّ  َػ٤٘ـــــــــــــــــ٢ ذَ        ذٌُحٛـــــــــــــــــح َُٜـــــــــــــــــح َٝ

  
ٓـــــــــــــــــــــح  ٫ جُرٌُـــــــــــــــــــــحءُ  ٣ُـ٘ـــــــــــــــــــــ٢ َٝ َٝ  َُ  جَُؼ٣ٞـــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــــ٠  - ـــــــــــــــــىِ  َػِ َْ ِٚ  أَ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــىجزَ  ج٩َُِ ـــــــــــــــــحُٞج َؿ        ه

  
زُ   َُ َُ  َيُِــــــــــــــــــــــيَ  أََقٔــــــــــــــــــــــ ُؾــــــــــــــــــــــ ٍَ َُ  جُ  جُوَط٤ــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــــيَ   - ُّ  َػ٤َِ ـــــــــــــــــ٬ ـــــــــــــــــيَ  َْ ذِّ ـــــــــــــــــ٢ ٌَ ٍٕ  ك ـــــــــــــــــح       ِؾ٘

  
هحُِطُٜــــــــــــــــــــــــــــــــح  ُٓ  ٌْ ٍُ  ٫ َٗؼــــــــــــــــــــــــــــــــ٤  ٣َــــــــــــــــــــــــــــــــُٝ

 
ا اإلسبلم أثر ٌظهر ًٌّ  ذلك؟ دلٌل فما السابقة، األبٌات خبلل من اإلسبلم صدر عصر فً الشعر لؽة فً جل

ٜ ٝػىّ جُٔحو٣س جُٛلحش ػ٠ِ جُط٤ًٍُׄ   ٍُّ  جُرُْؼى ػٖ ج٧ُلح  جُـ٣ٍرس، ض٣ًٜد جُِـس ٝׄ       .جُُهُِو٤َّس ُِٛلحش جُطؼ

 .ؾُجُس ج٧ُلح  ٝؿٍجذطٜحׄ        .جُٔلطٞقس جُر٬و أَٛ ٓغ ج٫نط٠٬ ذٓرد جُِـس ٞؼقׄ  

 من األؼراض الشعرٌة الجدٌدة لدى شعراء عصر صدر اإلسبلم: -9ٔ

جغ٢                ٖؼٍׄ   جُؼل٤ق        جُـٍُ ٖؼٍׄ            جُٔىـ، ٖؼٍׄ   ٍَ َٔ  جُىػٞز ئ٠ُ ج٬ْ٩ّ ٖؼٍׄ   جُ

 :«الجعديُّ  ؽةالناب» قال  -ٕٓ

ئِٕ  - ٌٍ  ؾـــــــــــــــــــحءَ  َٝ ـــــــــــــــــــ ِٕ  ٫ أَٓ ـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُٚ  ضُِط٤و  َوكَؼ

  
ــــــــــــــ٬َ   ػــــــــــــــح كَ َُ ــــــــــــــح ضَؿ َّٔ ُ  هَٟــــــــــــــ٠ ِٓ  ٝجٚــــــــــــــرٍِج َّللاَّ

 
 ٌتضح من البٌت السابق األثر الذي تركه اإلسبلم فً الشعر من حٌث  المعانً وذلك من خبلل:

 .جُطأٗن ك٢ ج٧ِْٞخׄ    جُـ٣ٍرس، ج٧ُلح  ػٖ جُرُْؼىׄ  

 جُٔؼح٢ٗ ضطلن ٓغ ٌٝـ ٝضؼح٤ُْ ج٬ْ٩ّׄ   ك٢ جُر٤ص ج٣ٌٍُْ ُوٍإٓج أُلح   جْطهىجّׄ  
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للتواصل 01156008819

 واتس 

 (:األعرج المعنًالمعروؾ بـ) عدي بن عمروقال  -ٕٔ

ــــــــــــــــــــــحخُ   - ـــــــــــــــــــــ٤ّ َّللا ًط ـــــــــــــــــــــٚ ُ ــــــــــــــــــــــيٌ  ُ          ٖـ٣ٍ

  
 ٝجُ٘ـــــــــــــــــــــــــــــىج٠ٓ جَُٔىجٓـــــــــــــــــــــــــــــس ّٝٝوػـــــــــــــــــــــــــــــصُ  

 
ــــــــــــــــــــصُ   - ٓ ٍّ ٌَ  ٝق ــــــــــــــــــــٞ ــــــــــــــــــــى جُهٔ ــــــــــــــــــــ٢ ٝه        أٌجٗ

  
ـــــــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــــــىًحً  ذٜ ـــــــــــــــــــــص ٝئٕ ْ ـــــــــــــــــــــح ًحٗ  قٍجٓ

 
 نبا من الجوانب التً حاربها اإلسبلم:جا ٌعكس البٌت

 جُـٍُ جُلحقٕׄ   ٍٖخ جُهٍٔׄ   جُٜؿحء جُور٢ِׄ   .جُؼٛر٤س جُور٤ِسׄ  

ان» ٌقول  -ٕٕ  :عنه هللا رضً «ثابت بن حسَّ

ــــــــــــــــــح  - ــــــــــــــــــىٌ  كَٔ ــــــــــــــــــح أََق َّ٘ ٜــــــــــــــــــىٍ  ِٓ ُٔ ِٙ  ذِ ٌِ ــــــــــــــــــح  ُِؿ

  
٫ أَيجزً   َٝ  ٌٍ ـــــــــــــــــــــُ ُٓ  ِٚ ـــــــــــــــــــــ َٞ  ذِ ٛـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــىُ  َٝ ِٓ  ػح

 
ـــــــــــــــح  - ٌِ  َقــــــــــــــــنَّ  َٗـــــــــــــــــٍٟ ٧َِّٗـَ  سً أَٓحَٗـــــــــــــــــ جُِؿـــــــــــــــــٞج

  
ـــــــــــــــــــــُٚ   ٣َكلَظُ َّ٘ـــــــــــــــــــــح َٝ ِٓ  ُْ ـــــــــــــــــــــ٣ٍ ٌَ ـــــــــــــــــــــىُ  جُ ِٛ ؼح ُٔ  جُ

 
 ٌتضح من البٌت السابق األثر الذي تركه اإلسبلم فً الشعر من حٌث  المعانً وذلك من خبلل:

 جُطأٗن ك٢ ج٧ِْٞخ.ׄ     جُرُْؼى ػٖ ج٧ُلح  جُـ٣ٍرس، ׄ  

 ضطلن ٓغ ٌٝـ ٝضؼح٤ُْ ج٬ْ٩ّجُٔؼح٢ٗ ׄ                       جْطهىجّ أُلح   جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ جُر٤صׄ  

 قال عبد هللا بن رواحة: -ٖٕ

َّٕ  ٖٜـــــــــــــــــــــىشُ   - ـــــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــــنٌ  َّللا ٝػـــــــــــــــــــــىَ  ذ                قـ

  
  َّٕ ٌَ  ٝأ ـــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــــٟٞ جُ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــح ٓػ  جٌُحك٣ٍ٘

 
-   َّٕ َٔ  ٝأ ـــــــــــــــــــٍ ـــــــــــــــــــٞم جُؼ ـــــــــــــــــــحءِ  ك ـــــــــــــــــــحفٍ  جُٔ ٠              

  
 جُؼح٤ُٔ٘ــــــــــــــــــــــــــــح ٌخُّ  جُؼــــــــــــــــــــــــــــٍٔ ٝكــــــــــــــــــــــــــــٞم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــُٚ   - ــــــــــــــــــــــــــــٌسٌ  ٝضـكِٔـُـ ٌّ  ٬ٓتـ ــــــــــــــــــــــــــــٍج                ًـــ

  
ِٚ  ٓـ٬تـٌـــــــــــــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــح ج٩ُ ٘٤ٓ ّٞ  ٓٓـــ

 
ا اإلسبلم أثر ٌظهر ًٌّ  ذلك؟ دلٌل فما السابقة، األبٌات خبلل من اإلسبلم صدر عصر فً الشعر لؽة فً جل

ٜ ٝػىّ جُٔحو٣س جُٛلحش ػ٠ِ جُط٤ًٍُׄ   ٍُّ  .جُُهُِو٤َّس ُِٛلحش جُطؼ

 .جُٔلطٞقس جُر٬و أَٛ ٓغ ج٫نط٠٬ ذٓرد جُِـس ٞؼقׄ  

ىَّز ٝجُطٍج٤ًد جُٔلٍوجش طهىجّجْׄ   َٔ َّ٘س جُوٍإٓ ٖٓ جُٔٓط ُّٓ  .ٝجُ

 .ؾُجُس ج٧ُلح  ٝؿٍجذطٜحׄ  

 نوٌرة بن قال متمم -ٕٗ

ــــــــــــ٠ جُورــــــــــــٌٞ ػ٘ــــــــــــى ٫ٓ٘ــــــــــــ٢ ُوــــــــــــى  -  جُرٌــــــــــــح ػِ

  
ــــــــــــــــــ٢  ــــــــــــــــــًٌجف ٌك٤و ــــــــــــــــــىٓٞع ُط  جُٓــــــــــــــــــٞجكي جُ

 
ــــــــــــــــحٍ  - ــــــــــــــــ٢:  كو ـــــــــــــــــٍ ًــــــــــــــــَ أضرٌ  ٌأ٣طــــــــــــــــٚ هر

  
 كحُــــــــــــــــىٝجُي جُِــــــــــــــــٟٞ ذــــــــــــــــ٤ٖ غــــــــــــــــٟٞ ُورــــــــــــــــٍ 

 
 جُٗــــــــــــــؿح ٣رؼــــــــــــــع ؿحجُٗــــــــــــــ ئٕ:  ُــــــــــــــٚ كوِــــــــــــــص  -

  
ــــــــــــــــٚ كٜــــــــــــــــًج كــــــــــــــــىػ٢٘  ـــــــــــــــــٍ ًِّ ــــــــــــــــي هرــــ  ٓحُ

 
 استنتج من األبٌات  الؽرض الشعري الذي تمثله

 جُٔىـׄ   جٍُغحء.ׄ   جُلهٍ.ׄ   جُـٍُ.ׄ  

ان» ٌقول  -ٕ٘  :قبل إسبلمه -عنه  هللا رضً -«ثابت بن حسَّ
َُوَــــــــــــــى  - ٍِذصُ  َٝ ــــــــــــــ َٖ  ٍَ  قحٗٞضِٜــــــــــــــح كــــــــــــــ٢ جَُهٔــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــٜرحءَ   ِْ  ٚـــــــــــــــــــــحك٤َِسً  َٚ طَؼـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ًَ  َِ جُلُِلُ

 
ــــــــــــــــــــؼ٠  - ــــــــــــــــــــ٢َّ  ٣َٓ ــــــــــــــــــــٜح َػَِ ِْ أ ٌَ ــــــــــــــــــــقٌ  ذِ طََ٘طِّ ُٓ 

  
ٜ٘ــــــــــــــــــح ك٤ََُؼُِّ٘ــــــــــــــــــ٢  ــــــــــــــــــٞ ِٓ َُ ــــــــــــــــــْ َٝ َُ  َِ ــــــــــــــــــ َٜ  أَٗ

 
 ٌشٌر البٌتان إلى ؼرض شعري حرمه اإلسبلم:

 جُـٍُ جُلحقٕׄ             جُِٜٞ ٝٓؿحُّ جُهٍٔ ٖؼٍׄ           جُٜؿحء جُور٢ِׄ   .ٖؼٍجُؼٛر٤س جُور٤ِسׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4516كَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُ) 

https://dardery.site/archives/4516
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             . 

ضؼىوش كٕ٘ٞ جُ٘ػٍ ك٢ ًٛج جُؼٍٛ ًٝحٕ ٓـظٜٔح هى٣ْ ًحُهطرس ٝج٤ُٚٞس ، ٌُٖٝ  ٍٜ كٖ ٗػ١ٍ ؾى٣ى ٛٞ كٖ جٍُْحتَ وػص ئ٤ُٚ 

 جضٓحع ٌهؼس جُىُٝس ج٤ٓ٬ْ٩س. جُكحؾس ئ٠ُ جُطٞجَٚ ٓغ

 الخطابة فى عصر صدر اإلسبلم -ٔ

ٖٓ جُػحذص ضح٣ٌه٤حً إٔ جُهطحذس ًٓ٘ أهىّ جُؼٌٛٞ ْحٌش ٓٞجًرس ٨ُقىجظ جُؿٓحّ ك٠ ًَ جُكٟحٌجش ، ٝأٜٗح ٖٓ غْ ضؼى ٬ْقحً 

 ٜٓٔح ٖٓ أِْكس جُىػٞز ًُٜٙ ج٧قىجظ .

حكس ؾٞجٗرٜح ، ٝٛٞ ج٧ٍٓ جًُٟ ْحػى ػ٠ِ جَوٛحٌ جُهطحذس ٝضطٌٞٛح ، كوى ٝج٬ْ٩ّ ًحٕ ذٔػحذس غٌٞز ٖحِٓس ػ٠ِ جُك٤حز ك٠ ً 

ًحٗص ٤ِْٝس ٖٓ أْٛ جُْٞحتَ جُط٠ جضٌأش ػ٤ِٜح جُىػٞز ج٤ٓ٬ْ٩س ، كح٫ه٘حع ٝجُطأغ٤ٍ ٝجُىػٞز ئ٠ُ جُؿٜحو ٍٝٗٗ جُى٣ٖ 

٣ْ جُكؿؽ ٝجُرٍج٤ٖٛ جُىجٓـس . ٝجُطٍؿ٤د ٝجُط٤ٍٛد ، ٝجُٞػظ ٝج٩ٌٖحو ٝجُٜىج٣س ٝجٍُو ػ٠ِ جُهّٛٞ ٝوقٝ جُٗرٜحش ٝضوى

ًَ ًٛج ٝؿ٤ٍٙ ْحػى ػ٠ِ جَوٛحٌ جُهطحذس ٝضطٌٞٛح ، كٞؾىٗح ٌٍْٞ َّللا  ٣ؿؼِٜح ٤ِْٝس ُِىػٞز ئ٠ُ ٓرحوب جُى٣ٖ جُك٤٘ق ، 

 ٣ٝطهًٛح ػىز ُٚ ك٠ ٖط٠ ج٧ٌٓٞ ، ك٤ر٤ٖ ٖٓ ن٬ُٜح ج٫قٌحّ ٣ٝوىّ جُٔٞجػظ ًٔح ك٠ نطرس جُٞوجع . 

ذَ َجوٝج ػ٤ِٚ ٝجهطكٔٞج ذٜح   ك٠ جُهطحذس ، كٞؾىٗحْٛ ٣ط٘حُٕٝٞ ك٠ نطرْٜ ٓح ض٘حُٝٚ جٍٍُْٞ  هى جهطىٟ جُهِلحء ذحٍٍُْٞ 

 كوى ؾىش ٓٞٞٞػحش ْؿِٜح جُطح٣ٌم ج٠ٓ٬ْ٩ ٓػَ :   ٤ٓحو٣ٖ ؾى٣ىز ضطلن ٝ ٍٝف جُك٤حز ذؼى ٝكحز جٍٍُْٞ 

 جُه٬ف ذ٤ٖ جُٜٔحؾ٣ٍٖ ٝج٧ٗٛحٌ ػ٠ِ جُه٬كس   -ٔ

 ٣ن جٍُوز ك٠ ػٜى أذ٠ ذٌٍ جُٛى –ٕ

 جضٓحع جُلطٞقحش ج٤ٓ٬ْ٩س ك٠ ػٜى جُه٤ِلط٤ٖ : ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٝػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ ٠ٌٞ َّللا ػٜ٘ٔح .  –ٖ

 أنواع الخطابة:

 و٤٘٣س ٤ْٝح٤ْس ٝجؾطٔحػ٤س -

 

 س : ما خصابص الخطبة فى صدر اإلسبلم ؟ 

-ٔ –  . ُّْٜٞس ج٧ُلح  .  -ٕ   جُرىء ذحُكٔى ٝج٬ُٓ 

  ؼح٤ٜٗح ٓٓطٔىز ٖٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُكى٣ع ج٣ٍُٗق . ٓ – ٗ  ض٘ٞع ج٧ْح٤ُد . – ٖ

 ضٍجذ١ ج٧كٌحٌ .  – ٙ  ٓٞجًرطٜح ٨ُقىجظ .  – ٘

 

 س : مم تتكون الخطبة ؟

 -   ضطٌٕٞ ٖٓ ٓوىٓس ٝٓٞٞٞع ٝنحضٔٚ ٫ٝ ٣ُِّ يُي ك٠ ج٤ُٚٞس 

 الوصٌة : -ٕ

 س : عرؾ بالوصٌة ؟ 

-  ك٤ٚ ذؼٝ ؾٞجٗد ق٤حضْٜ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُى٤٘٣س ك٬ ػؿد ك٠ إٔ ٗؿىٛح كٖ ٗػٍٟ هى٣ْ ػٍكٚ جُؼٍخ ك٠ جُؿح٤ِٛس ٝض٘حُٝٞج

 ض٘ٓحخ ػ٠ِ أُٓ٘طْٜ ذى٣ٜس ٝجٌضؿح٫ ًحُهطرس ضٔحٓح .

كح٤ُٚٞس  ٬ًّ ٣وحٍ أٝ ٣ٌطد ٖٓ ٌت٤ّ أٝ َػ٤ْ أٝ هحتىأٝ ٖٓ أقى ج٧ذ٣ٖٞ ٧ذ٘حتٚ أٝ ٧قىْٛ ك٠ أٍٓ ٓح ٖٓ أٌٓٞ جُى٤ٗح ،  

 ػ٘ى ج٩قٓحِ ذوٍخ ج٧ؾَ أٝ جُؼُّ ػ٠ِ جُطٍقحٍ أٝ جُلٍجم ٧ٍٓ ٓح . ٝؿحُرحً ٓح ٣ٌػٍ ًٛج ج١ُٔ٘ جُل٠٘ 

 س : ما أنواع الوصاٌا فى صدر اإلسبلم ؟ 

-  ٍٍُْٞٝٚكحذطٚ ٝجُهِلحء   ٍٜ ٜٓ٘ح ك٠ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ جُٞٚح٣ح جُى٤٘٣س ٝج٤ُٓح٤ْس ٝج٫ؾطٔحػ٤س ٝهى ًػٍش ك٠ ٬ًّ ج 

 س : بم تؤثرت الوصٌة ؟

  - ٍإٓ ج٣ٌٍُْ ًٔح ضأغٍش جُهطرس ٖٓ هرَ  ضأغٍش ذأِْٞخ جُو 
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 س : فٌم شتبه الخطبة الوصٌة ؟ 

-  جُطأغٍ ذحُوٍإٔ ج٣ٌٍُْ –ضٗرٜٜح ٖٓ ق٤ع جُٔوٞٓحش جُل٤٘س ج٤ٓ٬ٌُس 

 س : فٌم تخالؾ الخطبة الوصٌة ؟ 

-  ًأٝ ًطحذس جُهطرس ضوحٍ ك٠ ٓٞجؾٜس جُؿٌٜٔٞ ُٜٝح ٓوىٓس ٝٓٞٞٞع ٝنحضٔس . أٓح ج٤ُٚٞس ضٞؾٚ ُلٍو أٝ ؾٔحػس ه٫ٞ 

 ٤ُّٝ ُٜح أؾُجء ًحُهرطس . 

 تدرٌبات على النثر فً عصر صدر اإلسبلم

 : ضع عبلمة )صح( أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة )خطؤ( أمام العبارة الخاطبة :  س

 ( )    . ٍٜ كٖ جٍُْحتَ جْطؿحذس ُكحؾحش جُىُٝس جُط٢ ضطِرص جْطكىجظ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُ٘ػٍ -  ٔ

 ( )     ًرس جُهطحذس ٨ُقىجظ جْطهىجٜٓح ٬ًٓـ ه١ٞ ك٢ قٍٝخ جٍُوزجُى٤َُ ػ٠ِ ٓٞج -ٕ

 ( )     ضطٌٕٞ ج٤ُٚٞس ٖٓ ٓوىٓس ٝٓٞٞٞع ٝنحضٔس ٫ٝ ٣ٗط٠ٍ يُي ك٢ جُهطرس -ٖ

 ( )         . ًحٗص جُهطحذس ٬ْقح ه٣ٞح ٖٓ أِْكس جُىػٞز  -ٗ

 ( )     ِٜٔحٖٓ أْرحخ جَوٛحٌ جُهطحذس ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ئهرحٍ جُ٘حِ ػ٠ِ ضؼ  -٘

 ( )       ًحٕ ُِوٍإٓ ٝجُكى٣ع أغٍ ًر٤ٍ ك٢ جُ٘ػٍ ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ -ٙ

 ( )    أٚركص جُكحؾس ِٓكس ُلٖ جٍُْحتَ ٗط٤ؿس ٌُػٍز جُطٍقحٍ وجنَ ٖرٚ جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س -7

 ( )    ض٤ُٔ كٖ جٍُْحتَ ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ذٔح ٢ِ٣: جُٞٞٞـ ـ ج٣٩ؿحَ ـ جُرؼى ػٖ جُطٌِق . - 8

ضطٌٞ كٖ )جُٞٚح٣ح ٝجُ٘ٛحتف( ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ جْطؿحذس ٍُٝـ ج٬ْ٩ّ ج١ًُ ٣ىػٞ ئ٠ُ ج٧ٍٓ ذحُٔؼٍٝف ٝجُطؼحٕٝ  -9

 ( )             ػ٠ِ جُرٍ ٝجُطوٟٞ.

 ( )  ٖٓ جُػحذص ضح٣ٌه٤حً إٔ جُهطحذس ًٓ٘ أهىّ جُؼٌٛٞ ْحٌش ٓٞجًرس ٨ُقىجظ جُؿٓحّ ك٠ ًَ جُكٟحٌجش -ٓٔ

 ( )    جظ ضح٣ٌه٤س ؾى٣ىز ك٢ ػٜى جُهِلحء أوش ئ٠ُ جٍٗٛجف جُ٘حِ ػٖ جُهطحذسجْطؿىش أقى -ٔٔ

 ( )    جضٓٔص جُهطحذس ك٢ ػٙ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ذحُطو٤ى ذحُٛ٘ؼس جُِلظ٤س ٝذهحٚس جُٓؿغ -ٕٔ

 ( )       ضٗطٍى جُهطرس ٝج٤ُٚٞس ك٢ إٔ ٬ًٛٔح ضأغٍ ذحُوٍإٓ ٝجُكى٣ع -ٖٔ

 ( )      ٗط٤ؿس ُطٞجكٍ وٝجػ٤ٜح ضطٌٞش جُهطحذس ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ -ٗٔ

 ( )   ْحٌ جُهِلحء ػ٠ِ ٜٗؽ جُ٘ر٢ ك٢ جْطهىجّ جُهطحذس ك٢ ٍٖـ أقٌحّ جُى٣ٖ ٝجُٞػظ ٝج٩ٌٖحو -٘ٔ

 ( )      ٖٓ وٝجػ٢ جُهطحذس ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ جُِٛف ذ٤ٖ جُورحتَ -ٙٔ

 ( )      ًحٗص قٍٝخ جٍُوز ػح٬ٓ ٖٓ جُؼٞجَٓ جُط٢ أوش ئ٠ُ جَوٛحٌ جُهطحذس.  -7ٔ

 ( )  ٖٓ ٓظحٍٛز ضطٌٞ جُهطحذس ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ًػٍز جْطهىجّ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ٝذهحٚس جُٓؿغ -8ٔ

 ( )     جٓطحَش جُهطحذس ك٢ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ  ذحُرىء ذكٔى َّللا ٝج٬ُٛز ػ٠ِ ٌُْٞٚ -9ٔ

 ( )    أًػٍ جُهطرحء ك٢ ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ٖٓ ج٫ْطٜٗحو ذحُوٍإٓ ٝجُكى٣ع ج٣ٍُٗق -ٕٓ

 ( )      . هٍٞ ق٤ٌْ ؿٍٞٚ جُ٘ٛف ٝج٩ٌٖحو ئ٠ُ جُه٤ٍ ٝجُٛٞجخجُهطرس ٢ٛ  -ٕٔ 

 ( )   ٞؼق ج٫ٛطٔحّ ذحُهطحذس ك٢ ػٜى جُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ ٗط٤ؿس جٗٗـحٍ ج٤ُِٖٔٓٔ ذكٍٝخ جٍُوز -ٕٕ

 ( https://dardery.site/archives/4292ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس: -ِٕ 

 كل مما ٌلً من العوامل التً ساعدت على ازدهار الخطابة فً عصر صدر اإلسبلم ما عدا: – ٔ

 الترؼٌب و الترهٌب و الوعظاستخدامها فً  ׄ  

 فاء ووالتهم فً األقطار اإلسبلمٌة.استخدامها فً التواصل بٌن الخلׄ  

 الرد على الخصوم و دحض الشبهاتاستخدامها فً  ׄ  

 اإلقناع و التؤثٌر و نشر الدٌناستخدامها فً  ׄ  

َمت  -ٕ  للؽرض منها إلى: طبًقا اإلسبلم صدر عصر فً الخطابة قُسِّ

 جمٌع ما سبقׄ   دٌنٌةׄ   سٌاسٌةׄ   اجتماعٌةׄ  

https://dardery.site/archives/4292
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 إلسبلم : *أنواع الوصاٌا فً صدر ا - ٖ

 كل ما سبقׄ   الدٌنٌة ׄ   االجتماعٌة ׄ   السٌاسٌة ׄ  

رت فً عصر صدر اإلسبلم . من الفنون  -ٗ  النثرٌة التً تطوَّ

 الخطابةׄ   الروٌةׄ   المقاماتׄ   الرسابلׄ  

 كل مما ٌلً من سمات الخطابة فً عصر صدر اإلسبلم ما عدا:  -٘

ع األسالٌׄ   الَبْدء بالحمد والسبلم.ׄ    ؼموض األلفاظ وتعقٌدها.ׄ   مواكبتها لؤلحداث.ׄ   ب.تنوُّ

 هو: ظهر باعتباره أحد متطلَّبات عصر صدر اإلسبلم فن نثري    -ٙ

 .الحكمׄ   الوصاٌا.ׄ   الخطابة.ׄ   .الرسابلׄ  

 العصر فً الرسابل فن ظهر.  -7

 الجاهلًׄ   اإلسبلمًׄ   األمويׄ   العباسًׄ  

 بسبب: مفن الخطابة فً عصر صدر اإلسبل تطور  -8

 .اهتمام الناس بالخطابةׄ         .انشؽال الناس عن الشعر بالجهادׄ  

 كثرة الصراعات القبلٌةׄ    اعتماد الدعوة اإلسبلمٌة على الخطابة فً توصٌل أفكارها والدعوة إلٌها.ׄ  

 كل مما ٌلً من سمات الخطابة فً عصر صدر اإلسبلم ما عدا:  -9

 ترابط األفكار.ׄ   لنبوي الشرٌؾ .االقتباس من القرآن والحدٌث اׄ  

 التقٌد بالصنعة اللفظٌة.ׄ   البدء بحمد هللا والصبلة على رسولهׄ  

 صدر اإلسبلم : عصر  من خصابص الخطبة فً  - ٓٔ

 اإلكثار من المحسنات البدٌعٌة وخاصة السجعׄ   االعتماد على األسالٌب الخبرٌةׄ  

 تباس من األشعارالبدء باالقׄ   معانٌها متؤثرة بروح اإلسبلمׄ  

مات حٌث من تماًما الُخطبة ٌُشبِه اآلتٌة النثرٌة الفنون أيُّ   -ٔٔ  الكبلمٌة؟ الفنٌة الُمقوِّ

َسالَةׄ   .الِحْكمةׄ   ٌَّةׄ   .الرِّ  .الَمَثلׄ       .الَوِص

 :  الفرق بٌن الخطبة والوصٌة – ٕٔ

 الخطبة توجه لفرد أو عدة أفراد والوصٌة تلقى أمام الجمهورׄ  

 لخطبة تتسم بالهدوء والعقبلنٌة والوصٌة تتسم بالتهوٌل وإثارة العاطفة اׄ  

 الخطبة تهدؾ إلى النصح والتوجٌه إلى الخٌر والوصٌة تهدؾ إلى اإلقناعواإلمتاع ׄ  

 لها أجزاء وال ٌشترط ذلك فً الوصٌةالخطبة ׄ  

كتب النبً )ص( إلى المقوفس  حاكم مصر الفرس: -ٖٔ  

ق٤ْ ٖٓ ٓكٔى ػرى َّللا ٌُْٝٞٚ ئ٠ُ جُٔوٞهّ ػظ٤ْ جُور١ ٬ّْ ػ٠ِ ٖٓ جضرغ جُٜىٟ، أٓح ذؼى: كا٢ٗ ذْٓ َّللا جٍُقٖٔ جٍُ "

ٌِطَحِخ ضََؼحَُ  ُْ ََ ج ْٛ َْ ٣َح أَ ْج ئ٠َُِ أوػٞى ذىػح٣س ج٬ْ٩ّ: أِْْ ضِْٓ، ٝأِْْ ٣إضي َّللا أؾٍى ٍٓض٤ٖ، كإ ض٤ُٞص كإ ػ٤ِي ئغْ جُور١ }هُ ْٞ

ذ٤َْ  َٝ جء ذ٤َََْ٘٘ح  َٞ َْ ٍس  َٔ َِ ِٕ َّللّاِ ًَ ٖ ُوٝ ِّٓ ذَحذًح  ٌْ َ٘ح ذَْؼٟحً أَ ُٟ ًَ ذَْؼ ٫َ ٣َطَِّه َٝ ٤ْثًح  َٖ  ِٚ ٍَِى ذِ ْٗ ُٗ َ٫ َٝ ْْ أ٫ََّ َْٗؼرَُى ئ٫َِّ َّللّاَ  ٌُ َُٜىْٝج َ٘ ْٖ ْج كَوُُُْٞٞج ج ْٞ َُّ َٞ  كَإِ ضَ

} َٕ ٞ ُٔ ِِ ْٓ ُٓ  " ذِأََّٗح 

 ."صر صدر اإلسبلم استنتج من هذه الرسالة  السبب الذي أدى إلى  ظهور فن الرسالة فً ع

 الحاجة إلى تؤٌٌد الدعوة اإلسبلمٌة ونشر مبادبها ׄ                                   كثرة الحروب والنزاعاتׄ  

 حاجة الرسول إلى دعوة ملوك عصره إلى اإلسبلمׄ    تشجٌع اإلسبلم للوعظ واإلرشاد إلى األخبلق الفاضلةׄ  

بل:خطب سٌدنا أبو بكر فً الناس قاب -ٗٔ  

أ٣ٜح جُ٘حِ ئٕ َّللا هى أٗؼْ ػ٤ٌِْ ذح٬ْ٩ّ ٝأًٌٍْٓ ذحُؿٜحو ٝكٌِْٟ ذًٜج جُى٣ٖ ػ٠ِ ًَ و٣ٖ كطؿُٜٝج ػرحو َّللا ئ٠ُ ؿُٝ  "

جٍُّٝ ذحُٗحّ كا٢ٗ ٓإٍٓ ػ٤ٌِْ أٍٓجء ٝػحهى ُْٜ كأ٤٠ؼٞج ٌذٌْ ٫ٝ ضهحُلٞج أٍٓجءًْ ُطكٖٓ ٤ٗطٌْ ٍٖٝذٌْ ٝأ٠ؼٔطٌْ ف " ئٕ 

 ٣ًٖ ْٛ ٓكٕٓ٘ٞ "َّللا ٓغ ج٣ًُٖ أٗلوٞج ٝجُ

 تشٌر الخطبة السابقة إلى أحد عوامل ازدهار الخطابة فً عصر صدر اإلسبلم:
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 تشجٌع الجنود للجهاد فً سبٌل هللاكثرة دواعٌها كׄ       إعراض الشعراء عن الشعرׄ  

 سبلمٌةحاجة الخلفاء إلٌها بسبب اتساع رقعة الدولة اإلׄ     الرؼبة فً نشر اللؽة العربٌة وبٌان جمالها.ׄ  

 إلى عمال الخراج : سٌدنا عثمان كان أول كتاب كتبه -٘ٔ

[ ٝج٧ٓحٗس ج٧ٓحٗس ٫ٝ ضٌٞٗٞج  ٓ٘أٓح ذؼى كإ َّللا نِن جُهِن ذحُكن ك٬ ٣ورَ ئ٫ جُكن . نًٝج جُكن ٝأػطٞج جُكن ذٚ . ] ٘ 

ج٤ُط٤ْ ٫ٝ جُٔؼحٛى كإ َّللا نْٛ ُٖٔ أٍٝ ٖٓ ٣ِٓرٜح كطٌٞٗٞج ًٍٖحء ٖٓ ذؼىًْ ئ٠ُ ٓح جًطٓرطْ . ٝجُٞكحء جُٞكحء ٫ٝ ضظِٔٞج 

ِْٜٔ  

 ."استنتج من هذه الرسالة  السبب الذي أدى إلى  ظهور فن الرسالة فً عصر صدر اإلسبلم 

 اتساع رقعة الدولة اإلسبلمٌة وحاجة الخلفاء للتواصل مع الوالة والعمال والقادةׄ  

 الحاجة إلى تؤٌٌد الدعوة اإلسبلمٌة ونشر مبادبها . ׄ  

 شجٌع اإلسبلم للوعظ واإلرشاد إلى األخبلق الفاضلةتׄ  

 حاجة الرسول إلى دعوة ملوك عصره إلى اإلسبلمׄ  

أوصى سٌدنا أبو بكر جٌش أسامة  قاببل:  -ٙٔ  

أ٣ٜح جُ٘حِ هلٞج أ٤ٌْٚٝ ذؼٍٗ كحقلظٞٛح ػ٫:٢٘ ضهٞٗٞج، ٫ٝ ضـِٞج، ٫ٝ ضـىٌٝج، ٫ٝ ضٔػِٞج، ٫ٝ ضوطِٞج ٠ل٬ ٚـ٤ٍج أٝ  "

٤ٍج ٫ٝ جٍٓأز، ٫ٝ ضؼوٍٝج ٗك٬ ٫ٝ ضكٍهٞٙ، ٫ٝ ضوطؼٞج ٖؿٍز ٓػٍٔز، ٫ٝ ضًذكٞج ٖحز ٫ٝ ذوٍز ٫ٝ ذؼ٤ٍج ئ٫ ُٔأًِس، ٤ٖهح ًر

 .ْٝٞف ضٍٕٔٝ ذأهٞجّ هى كٍؿٞج أٗلْٜٓ ك٢ جُٛٞجٓغ كىػْٞٛ ٝٓح كٍؿٞج أٗلْٜٓ ُٚ"

 تشٌر الوصٌة السابقة إل سمة تمٌزت بها الوصاٌا فً عصر صدر اإلسبلم وهً:
 االعتماد على األسلوب الخبريׄ   قلة المحسنات البدٌعٌة ׄ  
 كثرة الصور الببلؼٌةׄ   التؤثر بالقرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾׄ  
:بعد تولٌه الخبلفة  -رضً هللا عنه - خطب عمر بن الخطاب  -7ٔ   

٣ؼ٢٘٘٤ ػ٤ِٚ، ٝإٔ ٣ك٢ٍْ٘ ػ٘ىٙ، " ئٕ َّللا ػُ ٝؾَ هى ٢ٗ٫ٝ أًٍْٓ، ٝهى ػِٔص أٗلغ ٓح ذكٍٟضٌْ ٌُْ، ٝئ٢ٗ أْأٍ َّللا إٔ  

ًٔح ق٢ٍْ٘ ػ٘ى ؿ٤ٍٙ، ٝإٔ ٢ِٜ٘ٔ٣ جُؼىٍ ك٢ هٌْٓٔ ًح١ًُ أ٢ٍٗٓ ذٚ. ٝئ٢ٗ أٍٓؤ ِْٓٓ ٝػرى ٞؼ٤ق، ئ٫ ٓح أػحٕ َّللا ػُ 

 ٝؾَ، ُٖٝ ٣ـ٤ٍ ج١ًُ ٤ُٝص ٖٓ ن٬كطٌْ ٖٓ نِو٢ ٤ٖثح ئٕ ٖحء َّللا" 

 تصنؾ هذه الخطبة بوصفها:
 خطبة حفلٌةׄ      خطبة دٌنٌة ׄ   خطبة اجتماعٌةׄ    خطبة سٌاسٌةׄ  
فقال لهم: لما أصٌب أبو عبٌدة بالطاعون جمع المسلمٌن ، -8ٔ  

٤ٌْٚٞٓ ذ٤ٚٞس ئٕ هرِطٔٞٛح ُٖ ضُجُٞج ذه٤ٍ: أه٤ٔٞج ج٬ُٛز، ٝأضٞج جًُُحز، ٝٚٞٓٞج ٍٖٜ ٌٟٓحٕ، ٝضٛىهٞج،  " ئ٢ٗ

ٞج، ٝجٗٛكٞج ٧ٍٓجتٌْ، ٫ٝضـْٗٞٛ، ٫ٝ ضٌِْٜ  َٚ  ......."جُى٤ٗحُٝقّؿٞج، ٝجػطٍٔٝج، ٝضٞج

 تشٌر الوصٌة السابقة إلى سمة تمٌزت بها الوصاٌا فً عصر صدر اإلسبلم وهً:
 االعتماد على األسلوب الخبريׄ   التقٌد بقٌود الصنعة اللفظٌةׄ  
 .كثرة الصور الببلؼٌةׄ   التؤثر بتعالٌم الدٌن وقٌمهׄ  
ًّ رضً قٌس بن سعد أمٌراً على مصرفقال له:بعث  -9ٔ عل  

 " ٍٓٛ كوى ٤ُٝطٌٜح، كايج أٗص هىٓطٜح كأقٖٓ ئ٠ُ جُٔكٖٓ، ٝ جٖطى ػ٠ِ ج٣ٍُٔد ٝ جٌكن ذحُؼحٓس ٝ جُهحٚس ٍْ ئ٠ُ "

 ٌنتمً هذا النص إلى فن:

 الوصاٌاׄ   األمثالׄ   الرسابلׄ    الخطابةׄ  
كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنهما: -ٕٓ  

ذطوٟٞ َّللا ػ٠ِ ًَ قحٍ، كإ ضوٟٞ َّللا أكَٟ جُؼّىز ػ٠ِ جُؼىٝ، ٝأهٟٞ ج٤ٌُٔىز ك٢ أٓح ذؼى: كا٢ٗ آٍٓى ٖٝٓ ٓؼي ٖٓ ج٧ؾ٘حو 

جُكٍخ. ٝآٍٓى ٖٝٓ ٓؼي إٔ ضٌٞٗٞج أٖى جقطٍجْح ٖٓ جُٔؼح٢ٚ ٌْٓ٘ ٖٓ ػىًْٝ، كإٔ يٗٞخ جُؿ٤ٕ أنٞف ػ٤ِْٜ ٖٓ 

 ػىْٝٛ، ٝئٗٔح ٣طٍٛ جُِٕٔٓٔٞ ذٔؼ٤ٛس ػىْٝٛ ل

 ٌنتمً هذا النص إلى فن:
 الحكمׄ   األمثالׄ   لرسابلاׄ    الخطابةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4292ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

https://dardery.site/archives/4292
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 أؼراض الشعر فى العصر األموى : 

 –جُِٜٞ  –جُـٍُ ج٣ٍُٛف ٝجُؼل٤ق  –ج٤ُٓحْس  –جٍُغحء  –جُٜؿحء  -جُٔىـ   -    س : ما أؼراض الشعر فى العصر األموى

 جُ٘ٛف ٝج٩ٌٖحو .  –جُُٛى  –جُطر٤ؼس 

 س : عبلم ٌركز الشعر فى العصر األموى ؟ 

-  َ٣ًٍُ ػ٠ِ جُ٘ٛف ٝػىّ ج٫ٗـٔحِ ك٠ ٓطغ جُك٤حز ٝٗؼ٤ٜٔح جُُجت 

  كٜٞ ٣ل٤ٝ ضوٟٞ ٌٝٝػحً .٣كع ػ٠ِ جُطوٟٞ ٝجُؼَٔ جُٛحُف ًٔح ك٠ ٖؼٍ ْحذن ذٖ ػرى َّللا -ٕ

 ٣ىػٞ ئ٠ُ جُطوٗق ٝجُلٍجٌئ٠ُ َّللا ٖٓ جُى٤ٗح ٝٓطحػٜح . -ٖ

 ٣ٌػٍ جُكى٣ع ػٖ جُٔٞش . -ٗ

 ٣ىػٞ ئ٠ُ جٍُٞح ذوٟحء َّللا .  -٘

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُٗؼٍ ك٢ جُؼٍٛ ج١ٞٓ٧

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس: -ِ 

 فً العصر األموي إلى ظهور  :أدى تعدد األحزاب والصراع بٌنها   -ٔ

 ٖؼٍ جُلطٞقحش.ׄ   جُٗؼٍ جُِٔك٢ٔ.ׄ   ٖؼٍ جُٔؼِوحش.ׄ   جُٗؼٍ ج٤ُٓح٢ْ.ׄ  

 شاع فً العصر األموي لونٌن من الؽزل هما:  -ٕ

 جُؼل٤ق ٝجُرى١ٝ.ׄ         جُك١ٍٟ ٝج٣ٍُٛف.ׄ           جُؼ١ًٌ ٝجُؼل٤ق.ׄ   جُُؼ١ًٌ ٝج٣ٍُٛف.ׄ  

 فً العصر األموي .من أشعر شعراء الؽزل الصرٌح   -ٖ

 ػٍٝز ذٖ قُجّׄ   ػٍٔ ذٖ أذ٢ ٌذ٤ؼسׄ   ه٤ّ ذٖ ي٣ٌفׄ   ًػ٤ٍ ػُزׄ  

 كل مما ٌلً دعا إلٌه شعر الزهد فً العصر األموي ما عدا:  -ٗ

 جٍُٞح ذوٟحء َّللاׄ   ػىّ ج٫ٗـٔحِ ك٠ ٓطغ جُك٤حز ٝٗؼ٤ٜٔح جُُجتَ.ׄ  

 ْضأ٤٣ى جُكحًׄ   جُطوٗق ٝجُلٍجٌئ٠ُ َّللا ٖٓ جُى٤ٗح ٝٓطحػٜح.ׄ  

 شاعت ظاهرة التكسب بالشعر فً العصر األموي فؤكثر الشعراء من شعر:  -٘

 جُـٍُ.ׄ         جُٔىـׄ    جُٜؿحءׄ   جٍُغحءׄ  

 ؼرض شعري  ٌدعو إلى التقشؾ والفرار من الدنٌا ومتاعها، فما هو؟  -ٙ

 جُكٌٔس.ׄ   جٍُغحء.ׄ   ج٫ػطًجٌ.ׄ   جُُٛى.ׄ  

 :قال مجنون لٌلى -7

كــــــــــــح  - َّٖ  ج٧ُُـــــــــــ٠ ُقـــــــــــدَّ  ُقرُّٜـــــــــــح َٓ ــــــــــــــ             هَرَِٜــــــــــــح ًُ

  
ـــــــــــَِّص  َقـ ــــــــــحً  َٝ ٌحٗ ــــــــــْ َٓ ــــــــــٖ َُ ٌُ َ٣  ََّ ــــــــــ ــــــــــٖ ُق ِٓ  َُ ــــــــــ  هَر

 
ــــــــــــ٢  - َٖ  ُقــــــــــــد   َُٜــــــــــــح كَُكرّ ــــــــــــ ٌَّ َٔ ـــــــــــــح كــــــــــــ٢ ضَ              جَُكٗـ

  
ـــــــــــــــح  َٔ ً  أٌَٟ ئِٕ كَـ ُٕ  ُقــــــــــــــرّح َُ  َُـــــــــــــــُٚ  ٣ٌَـــــــــــــــٞ ـــــــــــــــػ ِٓ 

 
 :استنتج من البٌتٌن  الؽرض الشعري الذي تمثله 

 جُٔىـׄ   جُـٍُ جُؼل٤ق.ׄ   جُلهٍ.ׄ   ٣ٍفجُـٍُ.جُٛׄ  
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 قال الحسٌن بن علً: -8

 ٗل٤ٓـــــــــــــــــس ضؼـــــــــــــــــى جُـــــــــــــــــى٤ٗح ًحٗـــــــــــــــــص ُـــــــــــــــــثٖ  -

  
  ٌُ َُ  أَػِـــــــــــــــــــــ٠ َّللَاِ  غَـــــــــــــــــــــٞجخِ  كَـــــــــــــــــــــىج أَٗرَـــــــــــــــــــــ َٝ 

 
 ٌتضح من البٌت سمة من السمات التً ٌمتاز بها شعر الزهد :

 ٣ىػٞ ئ٠ُ جٍُٞح ذوٟحء َّللاׄ     ج٩ًػحٌ ٖٓ يًٍ جُٔٞش.ׄ  

 ٣ىػٞ ئ٠ُ ضٍى جُه٬ف ُُّٝٝ جُؿٔحػسׄ                       ٗق ٝجُلٍجٌ ٖٓ جُى٤ٗح ٝٓطحػٜح.٣ىػٞ ئ٠ُ جُطوׄ  

 ٌقول نهار بن توسعة: -9

ــــــــــــــــــــ٢  - ــــــــــــــــــــ٢ أخ ٫ ج٩ْــــــــــــــــــــ٬ّ أذ  ْــــــــــــــــــــٞجٙ ُ

  
 ض٤ٔـــــــــــــــــــــــــــــــْ أٝ ذرٌـــــــــــــــــــــــــــــــٍ ٛطلـــــــــــــــــــــــــــــــٞج ئيج 

 
ـــــــــــــــــّٞ وػـــــــــــــــــ٢ّ   - ـــــــــــــــــىّ  ٣٘ٛـــــــــــــــــٍ جُو ـــــــــــــــــٚ ُٓ  ػ٤

  
 جُٛـــــــــــــــــــــ٤ْٔ جُّ٘ٓـــــــــــــــــــــد ذـــــــــــــــــــــ١ً ك٤ِكوـــــــــــــــــــــٚ 

 
 ؾـــــــــــــــــىٝو ٖـــــــــــــــــٍكص ُٝـــــــــــــــــٞ ًـــــــــــــــــٍّ ٝٓـــــــــــــــــح  -

  
  ّٖ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ٢ّ  ٌُٝ ـــــــــــــــــــــــْ أنــــــــــــــــــــــٞ جُطو  ج٣ٌٍُــ

 
 تشٌر األبٌات البٌت  إلى ؼرض شعري اختفى فً شعر صدراإلسبلم وعاد للظهور فً العصر األموي:

 شعر العصبٌة القبلٌةׄ  الؽزل الفاحش              ׄ               المدحׄ   الهجاء القبلًׄ  

 قال جرٌر: -ٓٔ

ــــــــــــــــــٍَوم َػــــــــــــــــــْ  - ــــــــــــــــــح ْــــــــــــــــــ٤وطَ إٔ جُل  ٍٓذًؼ

  
ــــــــــــــــح ْــــــــــــــــ٬ٓسٍ  طــــــــــــــــٍٞذ كأذٗــــــــــــــــٍ  ــــــــــــــــغُ  ٣  ٍٓذ

 
-   َّٕ ـــــــــــــــــــــٍَومَ  ئ ـــــــــــــــــــــىْ  جُل َٖ  ه ـــــــــــــــــــــ٤  ُإٓـــــــــــــــــــــُٚ  ضر

  
ـــــــــــــــــــعُ   ـــــــــــــــــــصْ  ق٤  ٝج٧نـــــــــــــــــــىعُ  قٗٗـــــــــــــــــــحؤُٙ  جُطو

 
 :استنتج من البٌتٌن الؽرض الشعري الذي تمثله

 ٖؼٍ جُ٘وحتٝׄ   جٍُغحء.ׄ   جُٗؼٍ ج٤ُٓح٢ْ.ׄ   جُُٛى.ׄ  

 قال سابق بن عبد هللا البربري: -ٔٔ

 ْــــــــــــــــــــــــــــ٬ٓطُْٜ ٠حُــــــــــــــــــــــــــــص ٝئٕ جُل٘ـــــــــــــــــــــــــــحء  -

  
  ٍُ َُّ  ٓٛـــــــــــــــ٤ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ٢ ً ـــــــــــــــ٠ ذ٘ ـــــــــــــــٍٝج ٝئٕ أٗػ  ًرُ

 
 :استنتج من البٌت  الؽرض الشعري الذي ٌمثله

 جُٔىـׄ   جٍُغحء.ׄ   ج٫ػطًجٌ.ׄ   جُُٛى.ׄ  

 قال األخضر اللهبً: -ٕٔ

ــــــــــــــــ٬ّ   - ــــــــــــــــأَُصَ  َٛ ــــــــــــــــصَ  َْ أَٗ َٝ  ٍُ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــسٍ  َن٤  َن٤ِلَ

  
ٌِ  َػـــــــــــــــــٖ  ـــــــــــــــــح َقـــــــــــــــــٞ ـــــــــــــــــىِ  ؿح٣َطِ٘ ذُؼ ـــــــــــــــــىجٗح َٝ َٓ 

 
-   َُ ــــــــــــــــــــ زِ  أَٛ َّٞ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــسِ  جُُ٘رُ جُِه٬كَ ــــــــــــــــــــ٠ َٝ جُطُو َٝ 

  
٘ـــــــــــــــــــــــــــــــــح َّللَاُ   َٓ ٍَ ِٚ  أًَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــح ذِ َقرحٗ َٝ 

 
ـــــــــــــــــــــص  - َٔ ٌٕ  َػِِ ٣ ٍَ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــح هُ ُْٜ أََّٗ٘ ـــــــــــــــــــــحُٗ  أَػ٤

  
ــــــــــــــــٖ  َٓ  َّ ـُ  هــــــــــــــــح ــــــــــــــــُٚ  ٣َٔــــــــــــــــَى َٓ  جِْــــــــــــــــطَػ٘حٗح هَٞ

 
 :استنتج من األبٌات  الؽرض الشعري الذي تمثله

 جُٔىـׄ   جٍُغحء.ׄ   جُلهٍ.ׄ   جُـٍُ.ׄ  

 :قال عمر بن أبً ربٌعة -ٖٔ

-   َٖ كـــــــــــــحشِ  كــــــــــــــ٢ ٣َـــــــــــــٍكُِ ٍَ ط ِٓ  ِِ َٗــــــــــــــسً  جُٓــــــــــــــٞ ِٝ  آ

  
ــــــــــــــ٢  ك ــــــــــــــنِ  َٝ َٖ  جَُؼط٤ ــــــــــــــ ــــــــــــــى٣رحؼِ  ِٓ ــــــــــــــدِ  جُ َٛ جُوَ َٝ 

 
َّٖ  ضَـــــــــــــــٍٟ  - ِٜ ٌِّ  َقِـــــــــــــــ٢َ  َػَِـــــــــــــــ٤ ـــــــــــــــوحً  جُـــــــــــــــُى ِٓ طَّ ُٓ 

  
ــــــــــــــــــغَ   ذٍََؾـــــــــــــــــــىِ  َٓ َُ ج٤ُـــــــــــــــــــحهٞشِ  جُ ُٜدِ  َٝ ـــــــــــــــــــ ُٗ حُ ًَ 

 
 استنتج من البٌتٌن  الؽرض الشعري الذي تمثله

 جُٔىـׄ        جُـٍُ جُؼل٤ق.ׄ   جُلهٍ.ׄ   جُـٍُ.ج٣ٍُٛفׄ  
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 قال األخطل: -ٗٔ

ـــــــــــــــــــــطْ  - ـــــــــــــــــــــص جٛـــــــــــــــــــــَ ٝجٗ ـــــــــــــــــــــٞجَْٜٗ ٫ ذ٤ ٣ 

  
ـــــــــــــــــــص  ـــــــــــــــــــىو ج٫قٓـــــــــــــــــــحخ ػـــــــــــــــــــىش جيج ذ٤  ٝجُؼ

 
 كٞجٞـــــــــــــــــــِْٜ ًحٗـــــــــــــــــــص جٗؼٔـــــــــــــــــــٞج جيج هـــــــــــــــــــّٞ  -

  
ـــــــــــــــــــٖ  ْـــــــــــــــــــ٤رح  ـــــــــــــــــــٖ ٫ َّللا ٓ  قٓـــــــــــــــــــى ٫ٝ  ٓ

 
 استنتج من البٌتٌن  الؽرض الشعري الذي تمثله

 جُٔىـׄ   جُـٍُ جُؼل٤ق.ׄ   جُلهٍ.ׄ   جٍُغحءׄ  

 :قال الكمٌت بن زٌد فً حق علً بالخبلفة -٘ٔ

-   ْٕ ــــــــــــ٢َ  كــــــــــــا ُْ  َُِكــــــــــــ٢ّ  ٛــــــــــــُِفْ ضَ  ُــــــــــــْ ِٛ ُٛ ــــــــــــٞج ِْ             

  
ـــــــــــــــــــإ  ـــــــــــــــــــ٠ َي١ٝ ك ـــــــــــــــــــنّ  جُوٍُذ ـــــــــــــــــــدُ  أََق َؾ ْٝ  ٝأ

 
ظ ُـــــــــــْ ٣وُٞــــــــــٕٞ  - ٌَ              ضٍجغـُــــــــــٚ ُٝـــــــــــ٫ٞ ٝضِــــــــــيَ  ٣ـُــــــــــٞ

  
ٌَ  كــــــــــــــــ٤ْٜ ٖــــــــــــــــًٍصَ  ُوــــــــــــــــى   ٝأٌَقــــــــــــــــدُ  ذ٤ٌَــــــــــــــــ

 
 ن ؼرضا شعرٌا جدٌدا ظهر فً العصر األموي هو الشعر السٌاسً ، فما سبب ظهوره؟ان السابقاٌمثل البٌت 

 ضؼىو ج٧قُجخ ج٤ُٓح٤ْس ׄ     ٤حز جُطٍف ٝجُ٘ؼ٤ْقׄ  

 جُؼٛر٤حش جُور٤ِسׄ       جُٔ٘حكٓس جُٗه٤ٛس ذ٤ٖ جُٗؼٍجءׄ  

 قال الشعبً: -ٙٔ

ـــــــــــــــحل ٝجْـــــــــــــــطـٖ  - ـــــــــــــــٖ ذ ـــــــــــــــح ػ ـــــــــــــــٞى و٤ٗ  جُِٔ

  
ــــــــــح  ــــــــــٞى جْــــــــــطـ٠٘ ٓ ــــــــــى٤ٗحْٛ جُِٔ ــــــــــٖ ذ ــــــــــى٣ٖ ػ  جُ

 
 استنتج من البٌت  الؽرض الشعري الذي ٌمثله

 جُٔىـׄ              ٍغحء.جُׄ        ج٫ػطًجٌ.ׄ   جُُٛى.ׄ  

 قال األخطل: -7ٔ

ــــــــــح  - ــــــــــٍ ٣ ٖ  ْٖ ــــــــــ ــــــــــصْ  َٓ َِ ِٔ ــــــــــحمٌ  َق ــــــــــ٠ ْ ــــــــــَىّ ػِ  هَ

  
َُ  ٓــــــــــــح  ػــــــــــــ ــــــــــــي ِٓ َُ    ج٧هــــــــــــٞجّ كــــــــــــ٢ هُٞ ــــــــــــ َٔ  ٣ُْكطَ

 
ـــــــــــــــــس ئٕ  - َٓ ـــــــــــــــــصِ  جُُكٌٞ َٓ ـــــــــــــــــ٢ ٤َُْ  ٫ ٝ أذ٤ـــــــــــــــــيَ  ك

  
ُْ  أٗــــــــــــصَ ٍَ  ٓؼٗــــــــــــٍ كــــــــــــ٢  ُٜ ْ٘ ــــــــــــ ِٓ  ْْ ــــــــــــ ُٜ َُ  ئٗ ــــــــــــل َْ 

 
 استنتج من البٌتٌن  الؽرض الشعري الذي تمثله

 جُٔىـׄ   جُٜؿحءׄ   جُلهٍ. ׄ   جٍُغحءׄ  

 قال عروة بن حزام: -8ٔ

ــــــــــــــ٢  - ٍَ  ٧ٛــــــــــــــٟٞ ٝئّٗ ََ  ئي جُكٗــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ٢ ه٤  ئّٗ٘

  
ــــــــــــــــــــٍجءَ   َّ  ٝػل ْٞ ــــــــــــــــــــ ٣  ٍِ ــــــــــــــــــــ ْٗ ِٕ  جَُك ــــــــــــــــــــح ِْطَو٤َِ ُٓ 

 
ــــــــــــــــح  - ــــــــــــــــصَ  ك٤ ــــــــــــــــح ٤ُ ــــــــــــــــح ؾ٤ٔؼــــــــــــــــحً  ٓك٤ّحٗ  ٤ُٝط٘

  
ُٖ  ئيج  ٘ح ٓط٘ــــــــــــــــــــــح ٗكــــــــــــــــــــــ ّٔ ِٕ  ٞــــــــــــــــــــــ  ًل٘ــــــــــــــــــــــح

 
 استنتج من البٌتٌن  الؽرض الشعري الذي تمثله

 جُٔىـׄ   جُـٍُ جُؼل٤ق.ׄ   .جُلهٍׄ   جُـٍُ.ج٣ٍُٛفׄ  

 ٌقول الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك: -9ٔ

ــــــــــــــــــــــــــــــحشِ  َػ٬ِِّٗــــــــــــــــــــــــــــــ٢  - ِّ  ذِؼحضِو ــــــــــــــــــــــــــــــٍٝ ٌُ  جُ

  
جِْـــــــــــــــــــــــــــــو٤ِح٢ٗ  َٝ  ِِ ـــــــــــــــــــــــــــــأ ٌَ ِّّ  ذِ ِْ  أُ  َقٌـــــــــــــــــــــــــــــ٤

 
ـــــــــــــــــــــح  - خُ  ئَِّٜٗ ٍَ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــسَ  ضَٗ َٓ ىج ُٔ ـــــــــــــــــــــٍكحً  جُ ِٚ 

  
ـــــــــــــــــ٢  ـــــــــــــــــحءٍ  ك َٖ  ئِٗ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــحؼِ  ِٓ ؾ ُُ ِْ  جُ ـــــــــــــــــ٤  َػظ

 
 استنتج من البٌتٌن  الؽرض الشعري الذي تمثله

 جُِٜٞ ٝٝٚق ٓؿحُّ جُهٍٔׄ   جُـٍُ جُؼل٤ق.ׄ   جُلهٍ.ׄ   ٍُ.ج٣ٍُٛفجُـׄ  
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ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 114

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ٌقول شاعر الزبٌرٌٌن عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات:        -ٕٓ

ـــــــــــــــــح  -  ـــــــــــــــــ٢ ػـــــــــــــــــٌْ٘ أٗ ـــــــــــــــــس ذ٘ ـــــــــــــــــٌُٝ أ٤ٓ ٓ           

  
 ج٧ػـــــــــــــــــــــــىجء ٗلٓـــــــــــــــــــــــ٢ كـــــــــــــــــــــــ٢ ٝأٗـــــــــــــــــــــــطْ 

 
 استنتج من البٌت  الؽرض الشعري الذي ٌمثله

 جُٔىـׄ   غحء.جٍُׄ   ج٫ػطًجٌ.ׄ   جُٗؼٍ ج٤ُٓح٢ْׄ  

 قالت بكارة الهبللٌة: -ٕٔ

ــــــــــــــــٍٟ  - ــــــــــــــــٖ أض ــــــــــــــــى جذ ــــــــــــــــس ٛ٘ ــــــــــــــــحً  ُِه٬ك  ٓحٌُ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــى أٌجو ٝٓـــــــــــــــــــــــــــــح يجى ٤ٜٛـــــــــــــــــــــــــــــحش   ذؼ٤

 
 استنتج من البٌت  الؽرض الشعري الذي ٌمثله

 جُٔىـׄ   جٍُغحء.ׄ   ج٫ػطًجٌ.ׄ   جُٗؼٍ ج٤ُٓح٢ْׄ  

 قال قٌس بن زرٌح: -ٕٕ

ــــــــــــــــــى  - ًَّذط٢َ٘ َُوَ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــح َػ ــــــــــــــــــدَّ  ٣ ــــــــــــــــــ٠ ُق  ُُر٘

  
ــــــــــــــــــــــــغ  ــــــــــــــــــــــــح كَوَ ّٓ ــــــــــــــــــــــــٞشٍ  ئِ َٔ  َق٤ــــــــــــــــــــــــحزِ  أَٝ ذِ

 
-   َّٕ ـــــــــــــــــــــٞشَ  كَـــــــــــــــــــــاِ َٔ ـُ  جُ َٝ ـــــــــــــــــــــٖ أٌَ  َق٤ـــــــــــــــــــــحزٍ  ِٓ

  
  ُّ ـــــــــــــــــــــىٝ ـــــــــــــــــــــطحشِ  جُطَرحُػـــــــــــــــــــــىِ  َػِـــــــــــــــــــــ٠ َٗ َٗ جُ َٝ 

 
 استنتج من البٌتٌن  الؽرض الشعري الذي تمثله

 جُِٜٞ ٝٝٚق ٓؿحُّ جُهٍٔׄ          جُـٍُ جُؼل٤ق.ׄ          جُلهٍ.ׄ             جُـٍُ.ج٣ٍُٛفׄ  

 وضاح الٌمن: قال -ٖٕ

ح  - ـُ  َُــــــــــــــــــــــيَ َٓ ـــــــــــــــــــــــح َّٞ َٝ  َْ ٍِ  َوجتــــــــــــــــــــــ َُ ـــــــــــــــــــــــ ـَ  جُ

  
ـــــــــــــــــــــصَ   ـــــــــــــــــــــ٠ أََُٓ َٗ خَ  ضَه ٌُ َِ  ضَوَـــــــــــــــــــــح  ج٧ََؾـــــــــــــــــــــ

 
-   َِّ ــــــــــــــــ َٚ ١ًِ ِٔ  ُِــــــــــــــــ جضَِّهــــــــــــــــً جَُؼــــــــــــــــٍ حً  َٝ َٓ ــــــــــــــــَى  هَ

  
َّ  ضُ٘ؿ٤ــــــــــــــــــــــيَ   ٌِ  ٣َــــــــــــــــــــــٞ َِ  جُِؼػَــــــــــــــــــــــح َُــــــــــــــــــــــ َُّ  ٝجُ

 
 استنتج من البٌتٌن  الؽرض الشعري الذي تمثله

 جُُٛىׄ              جُـٍُ جُؼل٤ق.ׄ                      جُلهٍ.ׄ   جٍُغحءׄ  

 :قال أبو جلدة الٌشكري -ٕٗ

ــــــــــــصُ  كٔــــــــــــح  - ــــــــــــَ ٝجٖــــــــــــٍخُ  أْــــــــــــو٤س َُ  ٓــــــــــــح ٓػ

  
ٍِ  ٝٞــــــــــــفُ  ذــــــــــــىج قطــــــــــــ٠ جنــــــــــــ٢ ْــــــــــــو٤صُ    جُلؿــــــــــــ

 
 استنتج من البٌت  الؽرض الشعري الذي ٌمثله -ٕ٘

 جُِٜٞ ٝٝٚق ٓؿحُّ جُهٍٔׄ   جُـٍُ جُؼل٤ق.ׄ        جُلهٍ.ׄ   جُٔىـׄ  

 قال علً بن الحسٌن: -ٕٙ

-   َّٕ ئِ أً  َٝ ٍَ ــــــــــــــــــ ْٓ ــــــــــــــــــ ج ْٓ ٤ْٗحُٙ  ؼ٣٠َ ــــــــــــــــــــىجً  ُِــــــــــــــــــُى ِٛ  ؾـح

  
  َُ َٛ ًْ ـــــــــــــــ ُ٣ َٝ  ْٖ جُٙ  َػـــــــــــــــ ٍَ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــيَّ  ٫ أُْن َٖ  ٍُ ـــــــــــــــ ِْ  َنح

 
 استنتج من البٌت  الؽرض الشعري الذي ٌمثله

 جُُٛىׄ   جُـٍُ جُؼل٤ق.ׄ   جُلهٍ.ׄ   جُٔىـׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4530ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/4530
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 الخطابة فى العصر األموى

 أنواع الخطابة فى العصر األموى ؟ وما أسباب ازدهارها ؟   ماس : 

-  قل٤ِس (  –و٤٘٣س  –جؾطٔحػ٤س  –ضؼىوش أُٞجٕ جُهطد ئ٠ُ ) ٤ْح٤ْس 

 جْرحخ جَوٛحٌٛح ٢ٛ ضٞجكٍ وٝجػ٤ٜح ٓػَ:   

 جُلطٞـ ج٤ٓ٬ْ٩س . – ٖ جٍُٛجػحش جُكُذ٤س .  – ٕ.       ضأ٤٣ى جُكحًْ  – ٔ

 س : ما سمات الخطابة فى  العصر االموى ؟ 

- ٔ –  ْٖق٤ع جُٔٞٞٞػحش : ضؿىوش جُٔٞٞٞػحش ٝجْطكىظ ج٣ٞٓ٧ٕٞ ٓٞٞٞػحش ؾى٣ىز ٓػَ : ج٩ٖحوز ذٔكح ٖٓ

 أقُجذْٜ ٝكٍهْٜ ٝجُىػٞز ئ٠ُ ٓرحوتٜح . 

 ٬ٓءٓطٜح ُِٔؼح٠ٗ .  –ُُٜٓٞس ٝجُرؼى ػٖ جُـٜٔٞ ٖٓ ق٤ع ج٧ُلح  : جضٓٔص ذح – ٕ

 ج٧ْح٤ُد : قٍ٘ جُهطرحء ػ٠ِ ض٣ٞ٘غ أْح٤ُرْٜ ُؿًخ جٗطرحٙ جُٓحٓغ ، ٝضكون ج٩ه٘حع ٝج٩ٓطحع   – ٖ

ٖٓ ق٤ع جُه٤حٍ : هَ جُه٤حٍ ك٠ جُهطد ذٛلس ػحٓس ؛ ٧ٕ جُهطرس ضؼطٔى ػ٠ِ جُٔؼح٠ٗ جُٔرحٍٖز جُر٤ٓطس جُط٠ ٣َٜٓ  – ٗ

 ُؿ٤ٔغ . كٜٜٔح ػ٠ِ ج

قٍ٘ جُهطرحء ػ٠ِ جْطهىجّ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ٝنحٚس جُٓؿغ ٗظٍجً ُِ٘ـٔس ج٤ُْٞٔو٤س جُط٠ ضطٍخ جُ٘لّ ػ٘ى  – ٘

 ْٔحػٜح . 

 ؾحءش جُؿَٔ ـ أق٤حٗحً ـ ه٤ٍٛز ٓؼرٍز ػٖ جُٔؼح٠ٗ ذا٣ؿحَ .  – ٙ

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُ٘ػٍ ك٢ جُؼٍٛ ج١ٞٓ٧

 ٔطحقس:ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُ -ِ 

 الُخطب التً ُتلَقى عند قدوم وفود القبابل على الخلفاء للتهنبة أو التعزٌة أو الشكوى  هً خطب: .  -ٔ

 و٤٘٣سׄ   جؾطٔحػ٤سׄ   قل٤ِسׄ   ٤ْح٤ْسׄ  

 كل مما ٌلً من عوامل ازدهار الخطابة فً العصر األموي ما عدا:؟  -ٕ

 جُلطٞقحش ج٤ٓ٬ْ٩س. ׄ       ًػٍز جُىٝج٤٣ٖٝ جُك٤ٌٓٞس  ׄ            ضأ٤٣ى جُكحًْ.ׄ         جٍُٛجػحش جُكُذ٤س.ׄ  

 من أهم الفنون النثرٌة فً العصر األموي كانت سبلحا قوٌا استخدمته األحزاب السٌاسٌة فً صراعاتها:  -ٖ

 جُهطحذسׄ   جُكٌْׄ   جٍُْحتَׄ     جُٞٚح٣حׄ  

 لما وصل عبد العزٌز بن زرارة الكبلبً، إلى  معاوٌة قال:  -ٗ

جُٔإ٤ٖ٘ٓ ُْ أٍَ أْطىٍ ذحُٔؼٍٝف ػ٤ِي، ٝأٓطط٢ جُٜ٘حٌ ئ٤ُي، كايج أ١ُٞ   ذ٢ ج٤َُِ كورٝ جُرٍٛ ٝػل٢ ج٧غٍ أهحّ  ٣ح أ٤ٍٓ»

 «.ذى٢ٗ ْٝحكٍ أ٢ِٓ، ٝجُ٘لّ ضِّٞ ٝج٫ؾطٜحو ٣ؼًٌ، ٝئي هى ذِـطي كوط٢٘  

 من خبلل َفْهِمك للفِْقرة السابقة، ما نوع الُخطبة؟

 ٤ِس.قلׄ   ٤ْح٤ْس.ׄ   و٤٘٣س.ׄ   ٝػظ٤س.ׄ  

 من الموضوعات الجدٌدة التً استحدثها الخطباء فً خطبهم فً العصر األموي: .  -٘

م ٝجُىػٞز ئ٠ُ ًٓجٛرٜحׄ   ٍَ  جُىػٞز ئ٠ُ ج٬ْ٩ّ ٝجٍُو ػ٠ِ جُهّٛٞׄ          ج٩ٖحوز ذٔكحْٖ ج٧قُجخ ٝجُلِ

 جُٞػظ ٝج٩ٌٖحوׄ       جُىكحع ػٖ جٍٍُْٞׄ  

 :عنه خطبة لعمر بن عبد العزٌز، رضً هللا  -ٙ

ضْ، ُٝث - ٘ ٍْ َّٛ َٖ ُوى هَ ْٖ ً٘طْ ٚحوه٤ ١ٍِ َُثِ ْٔ ، كَََِؼ َٕ رٞ َْ َكح ُٓ ، غْ ئٌْٗ  َٕ ْرُؼٞغٞ َٓ ، غْ ئٌْٗ  َٕ ٤ِّطُٞ َٓ  ْ ، ئٌَِّٗ ُِ َٖ أ٣ٜح جُ٘ح ٖ ً٘طْ ًحيذ٤

طُْ. ٌْ ََِٛ  ُوى 

ِٚ، كَأَ  ٍٜ ٣َأْضِ ِٝ أٌ ٤ ِٟ ٍَ أٝ ذَِك ِِ ؾر ٌم ذٍأ َْ ٌِ  َُُٚ ٌْ ٖ ٣ُوَىَّ َٓ ، ئَِّٗٚ  ُِ َِد.٣ح أ٣ٜح جُ٘ح ُِٞج ك٢ جُطَِّ ِٔ  ْؾ

 ما نوع الُخطبة السابقة، من خبلل َفْهِمك لها؟

 قل٤ِس.ׄ   و٤٘٣س.ׄ   جؾطٔحػ٤س.ׄ   ٤ْح٤ْس.ׄ  
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 فً مجلٍس النضر بن عمرو:« الحسن البصري»قال   -7

ىِ »  ِٖ ج ٍَ َٓ ى ػ٤ٞذَي ٝٛىجَى ئ٠ُ  ٍَ َّٛ َكي ك٢ و٣ِ٘ي ٝذَ َٛ َٗ ٖ َٓ َّٕ أنحى  ٍُ أ٣َََّىى َّللاُ ئِ َّ٘حى.أ٣ّٜح ج٤ٓ٧ َٓ َٝ ى  ٍَّ ٖ َؿ َٓ ى  َّٝ َّٕ َػُى  َى، ٝئِ

٠َّ٘ َٔ ِّ ك٢ جُٜى١ ٝج٤ٍُِٓز ٝجُؼ٤ٗ٬ِس ٝج٣ٍٍُِٓز، ٝأٗص ٓغ يُي ضَطَ َهحُِلًح ُِوٞ ُٓ ، جضَِّن َّللاَ؛ كاَِّٗي أٚركَص  ٍُ ِؾُف  أ٣ُّٜح ج٤ٓ٧ ٍْ ج٧ٓح٢ٗ، ٝضُ

ِٕ كطحُُد ُو٤ٗح، ٠ٝحُِدُ  ٌِ، ٝجُ٘حِ أِٚكَي َّللاُ ٠حُرح ًْ  آنٍٍز." ك٢ ٠ََِِد جُُؼ

 استنتِْج سمًة من سمات الخطابة فً العصر األموي تحقَّقت فً النَّص السابق.

 ٠ٍٞ جُؿَٔ ٝجُلوٍجش.ׄ     جُطُجّ جُٓؿغ ك٢ جُهطرسׄ  

ع ج٧ْح٤ُد ذ٤ٖ جُهر١ٍ ٝج٩ٗٗحت٢.ׄ   ُّٞ  ًػٍز جٌُٛٞ جُر٬ؿ٤سׄ                                ض٘

 الٌبهم بٌن الخبر واإلنشاء وذلك من أجل:نوع الخطباء فً العصر األموي أس  -8

 ؾًخ جٗطرحٙ جُٔطِو٢ ٝج٩ٓطحع ٝج٩ه٘حعׄ   ئ٣ٛحٍ جُٔؼ٠٘ ٝٝٞٞـ جُى٫ُسׄ  

 ضكو٤ن ج٣٩وحع ج٤ُْٞٔو٢ׄ   ئ٣ٛحٍ جُٔؼ٠٘ ذط٣ٍوس ضو٣ٍ٣ٍس ٓرحٍٖزׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4528ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 عام الجماعة:« معاوٌة بن أبً سفٌان»خطب   -9

ُص ٌُْ »" ْٞ ٌُ أٓح ذؼى كا٢ٗ َّٝللا ٓح ٤ُٝطٜح ذٔكرس ػِٔطٜح ٌْٓ٘، ٫ٝ ٍٓٓز ذ٣٫ٞط٢، ٢ٌُ٘ٝ ؾحُىضٌْ ذ٤ٓل٢ ًٛج ٓؿحُىز، ُٝوى 

٤َ٘حش ػػٔحٕ، كأذص ٗل٢ٓ ػ٠ِ ػَٔ جذٖ أذ٢ هكحكس، ٝأٌوضٜح ػ٠ِ ػَٔ  ُْ ج ٖى٣ًىج، ٝأٌوضٜح ػ٠ِ  ًٌ ػٍٔ، ك٘لٍش ٖٓ يُي ٗلح

ػ٢ِ، كٌِٓص ذٜح ٣ٍ٠وًح ٢ُ ٌُْٝ ك٤ٚ ٓ٘لؼس: ٓإجًِس قٓ٘س ٝٓٗحٌذس ؾ٤ِٔس، كإ ُْ ضؿى٢ٗٝ ن٤ًٍْ، كا٢ٗ ن٤ٍ ٌُْ ٣٫ٝس، 

ٍَ أي٢َّٗٝللا ٫ أقَٔ ج٤ُٓق ػ٠ِ ٖٓ ٫ ٤ْق ُٚ، ٝئٕ ُْ ٣ٌٖ ٌْٓ٘ ئ٫ ٓح ٣ٓطٗل٠ ذٚ جُوحتَ ذِٓح  «.ٗٚ، كوى ؾؼِص يُي ُٚ َوْذ

 ما نوع الُخطبة السابقة، من خبلل َفْهِمك لها؟

 قل٤ِس.ׄ         و٤٘٣س.ׄ   جؾطٔحػ٤س.ׄ   ٤ْح٤ْس.ׄ  

 خطب "عبد المللك بن مروان" بمكة  قاببل: -ٓٔ

ٖ "٣ٍ٣ى ٓؼح٣ٝس ذٖ أذ٢ "أ٣ٜح جُ٘حِ: ئ٢ٗ َّٝللا ٓح أٗح ذحُه٤ِلس جُٔٓطٟؼق "٣ٍ٣ى ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ" ٫ٝ ذحُه٤ِلس جُٔىجٛ

 ْل٤حٕ" ٫ٝ ذحُه٤ِلس جُٔأكٕٞ "٣ٍ٣ى ٣ُ٣ى ذٖ ٓؼح٣ٝس" كٖٔ هحٍ ذٍأْٚ ًًج، هِ٘ح ُٚ ذ٤ٓل٘ح ًًج". غْ ٍُٗ.

 استنتِْج ِمَن الخطبة السابقة سبب من أسباب ازدهار الخطابة فً العصر األموي.

 ق٤حز جُطٍف ٝجُ٘ؼ٤ْׄ      ُٞػظ ٝج٩ٌٖحوجْطهىجٜٓح ك٢ جׄ       جٍُٛجػحش ج٤ُٓح٤ْسׄ         ًػٍز جُلطٞقحشׄ  

 حٌن واله معاوٌة البصرة ، فقال:« بن أبٌه ازٌاد » خطب   -ٔٔ

أ٣ٜح جُ٘حِ: ئٗح أٚرك٘ح ٌُْ ْحْس، ٝػٌْ٘ يجوز، ٌْْٗٓٞ ذِٓطحٕ َّللا ج١ًُ أػطحٗح، ًٝٗٝو ػٌْ٘ ذل٢ء َّللا ج١ًُ نُٞ٘ح؛ كِ٘ح » 

 «. جُؼىٍ ك٤ٔح ٤ُٝ٘ح، كحْطٞؾرٞج ػىُ٘ح ٝك٤ث٘ح ذٔ٘حٚكطٌْ ُ٘ح" ػ٤ٌِْ جُٓٔغ ٝجُطحػس ك٤ٔح أقرر٘ح، ٌُْٝ ػ٤ِ٘ح

 ِمَن الخطبة السابقة نستطٌع أن نقول أن الخطابة فً العصر األموي اتسمت بـــ :.

 .جُط٘ٞع ك٢ ج٧ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحءׄ   ُْٜٞس ج٧ُلح  ٬ٓٝءٓطٜح ُِٔؼح٢ٗ. -ׄ  

 ٝجُػح٢ٗج٧ٍٝ ׄ   ًػٍز جٌُٛٞ جُر٬ؿ٤سׄ  

 قال الحجاج بن ٌوسؾ:  -ٕٔ

٣ح أَٛ جٌُٞكس ، ئٕ جُلط٘س ضِوف ذحُ٘ؿٟٞ  ، ٝض٘طؽ ذحٌُٟٗٞ ، ٝضكٛى ذح٤ُٓق ، أٓح َّٝللا ئٕ أذـٟط٢ٗٞٔ ٫ ض٢ٍٟٗٝ ، ٝئٕ »  

أقررط٢ٗٞٔ ٫ ض٘لؼ٢ٗٞ   ٝٓح أٗح ذحُٔٓطٞقٕ ُؼىجٝضٌْ ، ٫ٝ جُٔٓط٣ٍف ئ٠ُ ٓٞوضٌْ ، َػٔطْ أ٠ٗ ْحقٍ ٝهى هحٍ َّللا ضؼح٠ُ : 

 .«.ِف جُٓحقٍ( ، ٝهى أكِكص )٫ٝ ٣ل

ِسم الخطبة السابقة بسمات عدٌدة من أبرزها .  تتَّ

 ٞؼق ج٧ِْٞخ ًٌٝحًس ج٧ُلح ׄ   هٍٛ جُؼرحٌجش ٝٝٞٞـ جُٔؼح٢ٗׄ  

 ج٧ٍٝ ٝجُػحُعׄ   ج٫هطرحِ ٖٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْׄ  
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 لما حضرت المهلب بن أبً صفرة الوفاة جمع أبناءه وقال لهم:  -ٖٔ

٤ٌْ ذطوٟٞ  ِٚ ْْ ػٖ جُوَطِ "أُٝ َٜحً ْٗ ٍُ جَُؼَىَو.ٝأَ ػِّ ٌَ ، ٝضُ ٍَ ١ٍِ جُٔح ، ٝضُْػ َِ ُة ك٢ ج٧ََؾ ِٓ ْ٘ ِْ ضُ َِسَ جٍُق ِٚ  َّٕ ؛ كاِ ِْ ق ٍَّ َِِس جُ ِٚ َّٕ َّللاِ، ٝ ٤ؼِس؛ كاِ

ًْ ٍَ ُؼٞج أٓ ِٔ ُِٞج، ضََكحذُّٞج ٝأَْؾ َٚ ج َٞ َُّسَ ٝجُوَِِّسَ، ضَرَحَيُُٞج ٝضَ ًِّ ٌُِظ جُ ، ٝضُٞ ٌَ ًْ. جُوَط٤َِؼس ضُْؼوُِد جَُّ٘ح ٌُ ْغ أٓٞ ِٔ ٝج ضَْؿطَ ٌُ  «.٫ٝ ضَْهطَِِلُٞج، ٝضَرَح

 فً ضوء فْهمك لهذا النصِّ وسماته إلى أيِّ الفنون النثرٌة ٌنتمً؟

 جٍُْحتَ.ׄ   جُهطحذس.ׄ   جُكٌْ.ׄ   جُٞٚح٣ح.ׄ  

 لما قُتل ابن الزبٌر تعالى البكاء فً أرجاء مكة، فصعد الحجاج المنبر وقال:  -ٗٔ

حٕ ٖٓ أقرحٌ ًٛٙ ج٧ٓس، قط٠ ٌؿد ك٢ جُه٬كس ٝٗحَع ك٤ٜح، ٝنِغ ٠حػس َّللا، ٝجْطٌٖ ذكٍّ َّللا، ُٝٞ أ٫ ئٕ جذٖ جُُذ٤ٍ ً”  

ًحٕ ٢ٖء ٓحٗؼح ُِؼٛحز ُٔ٘غ آوّ قٍٓس جُؿ٘س، ٧ٕ َّللا ضؼح٠ُ نِوٚ ذ٤ىٙ ٝأْؿى ُٚ ٬ٓتٌطٚ، ٝأذحقٚ ؾ٘طٚ، كِٔح ػٛحٙ أنٍؾٚ 

 ”.ُؿ٘س أػظْ قٍٓس ٖٓ جٌُؼرسٜٓ٘ح ذهط٤ثطٚ، ٝآوّ أًٍّ ػ٠ِ َّللا ٖٓ جذٖ جُُذ٤ٍ، ٝج

 إلى أيِّ نوع من أنواع الخطابة ٌنتمً النصُّ السابق فً ضوء فْهمك لسماته الفنٌة؟

 جُهطحذس جُٞػظ٤سׄ   جُهطحذس جُكل٤ِسׄ   جُهطحذس ج٤ُٓح٤ْس.ׄ   جُهطحذس جُى٤٘٣س.ׄ  

 دخل األحنؾ بن قٌس على معاوٌة فقال: -٘ٔ

ُقٍٞ؛ كحٌُٔػٍ ك٤ٜح هى " ٣ح أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ، أَٛ جُرٍٛز ػىو ٣ٓ ًُّ ُكٍٞ، ٝجضٛحٍ ٖٓ جُ ُٔ ٤ٍ، ٝػظْ ٤ًٍٓ، ٓغ ضطحذغ ٖٓ جُ

أ٠ٍم، ٝجُٔوَ هى أِٓن، ٝذِؾ ٓ٘ٚ جُٔه٘ن، كإ ٌأٟ أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ إٔ ٣٘ؼٕ جُلو٤ٍ، ٣ٝؿرٍ ج٤ٌٍُٓ، ٣َٜٝٓ جُؼ٤ٍٓ، ٣ٝٛلف 

ئٕ ج٤ُٓى ٖٓ ٣ؼْ ٫ٝ ٣هٙ، ٖٝٓ ٣ىػٞ ػٖ جًُقٍٞ، ٣ٝىج١ٝ جُٔكٍٞ، ٣ٝأٍٓ ذحُؼطحء، ٤ٌُٗق جُر٬ء، ٣ُ٣َٝ ج٨ُٝجء، ٝ

، غْ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٌٝجء يُي ٍُػ٤طٚ ػٔحًوج، ٣ىكغ ػْٜ٘  ٍَ ٢ء ئ٤ُٚ َؿلَ ِْ ، ٝئٕ أُ ٍَ ٌَ َٖ ٖ ئ٤ُٚ  ِٓ جُؿل٠ِ  ٫ٝ ٣ىػٞ جُ٘وٍٟ، ئٕ أُق

 جُِٔٔحش، ٣ٌٝٗق ػْٜ٘ جُٔؼ٬ٟش"

 ة؟إلى أيِّ نوع من أنواع الخطابة ٌنتمً النصُّ السابق فً ضوء فْهمك لسماته الفنٌ

 جُهطحذس جُٞػظ٤سׄ   جُهطحذس جُكل٤ِسׄ   جُهطحذس ج٤ُٓح٤ْس.ׄ   جُهطحذس جُى٤٘٣س.ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4528ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 النصوص رابعا:
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 ٤ٍُُٛ ذٖ جذ٢ ٠ِْٔ                                   

ٍ. ق٤ٌْ جُٗؼٍجء ك٢ جُؿح٤ِٛس ٝك٢ أتٔس ج٧وخ ٖٓ :    التعرٌؾ بالشاعر َٟ ُٓ ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔ ٌذ٤ؼس ذٖ ٌذحـ ج٢ُُٗٔ، ٖٓ 

ِٚ ػ٠ِ ٖؼٍجء جُؼٍخ ًحكس. ّٟ  ٣ل

، ٝنحُٚ ٖحػٍجً، ٝأنطٚ ٠ِْٔ ٖحػٍز، ٝجذ٘حٙ ًؼد هحٍ جذٖ ج٧ػٍجذ٢: ًحٕ ٤ٍُُٛ ٖٓ جُٗؼٍ ٓح ُْ ٣ٌٖ ُـ٤ٍٙ: ًحٕ أذٞٙ ٖحػٍجً 

 ٝذؿ٤ٍ ٖحػ٣ٍٖ، ٝأنطٚ جُه٘ٓحء ٖحػٍز.

٠ّٔ )جُك٤ُٞـحش(، أٖـٍٜ ٖـؼٍٙ ٓؼِوطـٚ جُطـ٢  ه٤َ: ًحٕ ٣٘ظْ جُوٛـ٤ىز كـ٢ ٖـٍٜ ٣ٝ٘وكٜـح ٣ٜٝـًذٜح كـ٢ ْـ٘س كٌحٗـص هٛـحتىٙ ضٓـ

 :ٓطِؼٜح  

ــــــــــــــــــٖ ِٓ ِّّ  أَ ــــــــــــــــــ٠ أُ ــــــــــــــــــْ ِوَٓ٘ــــــــــــــــــسٌ  أَٝك َُ  ِْ ـــــــــــــــــ ِّـَ ٌَ  ضَ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــسِ   ٌّ  ذَِكٞٓحَٗ ِْ  جؼِ جُــــــــــــــــــــــــــــــُى طَػََِّ ُٔ ــــــــــــــــــــــــــــــحُ  كَ

 

 مناسبة النص

 ذكٍخ ػٍكص ٝػرّ يذ٤حٕ ذ٤ٖ ٍِٞٝ قٍخ ٗٗرص ٝهى يذ٤حٕ، ٖٓ ٍٓز ذ٢٘ ك٢ ٗح٫ًَ  ج٢ُُٗٔ ٠ِْٔ أذ٢ ذٖ ٤ٍَٛ ًحٕ

 ػرّ ٓحُص ٝهى ج٤ُٖ٘ٓ، ٖٓ ػٍٗجش جُكٍخ ضِي جْطٍٔش ٝهى يذ٤حٕ ذ٢٘ ٖٓ ٝؿ٤ٍٙ ٛٞ ذ٘حٌٛح ٤ٍَٛ جٚط٠ِ ٝجُـرٍجء وجقّ

 ػرّ ذ٤ٖ جُِٛف ك٢ كح٬ٕٞ ٌؾ٬ٕ كٓؼ٠ جًُذ٤ح٤٤ٖٗ، ٍٓز ذ٢٘ ٖٓ ٌؿرس يُي ٝٝجكن جُِْٓ ئ٠ُ خجُكٍ ضِي ٜٗح٣س ك٢

 ذ٣ًٜٖ ٤ٍَٛ كأػؿد ذؼ٤ٍ، آ٫ف غ٬غس ذِـص جُط٢ جُى٣حش كؿٔؼح ػٞف، ذٖ ٝجُكحٌظ ْ٘حٕ ذٖ ٍّٛ ٛٔح ٝجٍُؾ٬ٕ ٝيذ٤حٕ،

.ٝٛٞ جُِٛف ػ٠ِ ٓؼظٜٔح ٣كع ٝجُط٢ أٌٝوٗحٛح جُط٢ جُكٌْ ذًٜٙ نطٜٔح ٝهى ٓؼِوطٚ، ٢ٛ ٣ٞ٠ِس ذو٤ٛىز ٝٓىقٜٔح جٍُؾ٤ِٖ

 ٣ٔىـ جٍُؾ٤ِٖ ذوُٞٚ ك٢ ًٛٙ جُٔؼِوس  :  

ــــــــــــــــــــــحً  ٘٤َٔ٣  َْ ــــــــــــــــــــــِ٘ؼ َُ  ِٕ ــــــــــــــــــــــ٤ِّىج َٓ ــــــــــــــــــــــىضُٔح جُ ِؾ ُٝ             

  
َِّ  َػِـــــــــــــ٠  ـــــــــــــ ًُ  ٍٍ ـــــــــــــٖ قـــــــــــــح ِٓ  ٍَ ـــــــــــــك٤ َْ  ِّ ٍَ رـــــــــــــ ُٓ َٝ 

 
ًطُٔح ٌَ ـــــــــــــــــــــىج َٕ  َػرٓـــــــــــــــــــــحً  ضَ ـــــــــــــــــــــح ُيذ٤ ـــــــــــــــــــــَىٓح َٝ           ذَؼ

  
ـــــــــــــــحٗٞج  ـــــــــــــــٞج ضَل َوهّ َٝ ُْٜ ـــــــــــــــَ٘ ٍَ  ذ٤َ ٘ ِػطـــــــــــــــ َٓ ِْ ـــــــــــــــ ِٗ 

 
       

 النص

ــــــثِٔصُ  ــــــــ ٔ ــــــٖ جَُك٤ــــــحزِ  ضٌَح٤ُـــــــــــــــــقَ  َْ َٓ         ٣َِؼــــــٕ َٝ

  

  َٖ ـــــــــــــح٤ٗ ــــــــــــــح ٫ َقـــــــــــــ٫ًٞ  غَٔ ـــــــــــــيَ  أَذـــــ َُ  ِّ  ٣َٓــــــــــــــأَ

 
ـــــــ ٕ ُْ  ـ ــــــ أَػَِ َٝ  َْ ــــــ ِّ  ِػِ ـــــــٞ ِّ  ج٤َُــــــــ ـــــــ ج٧َٓــــ ـــــــَُِٚ  َٝ         هَرـ

  
ـــــــــ٢  ٌَِّ٘٘ َُ ـــــــــٖ َٝ ِْ  َػ ــــــــــ ـــــــــىٍ  كـــــــــ٢ ٓـــــــــح ِػِـ ـــــــــْ َؿ  َػ

 
ـــــــ ٖ ــــــٖ ـ َٓ َٝ  َ٣ َِ ــــــ ـــــــؼٍٝفَ  ؿَؼ ــ َٔ ــــــٖ جُ ِٓ  ِٕ ِٚ  وٝ ــــــ ِٞ          ِػٍ

  
ــــــــــــٍُٙ   ـــــــــــــٖ ٣َلِ ــــ َٓ ــــــــــــنِ  ٫ َٝ َْ  ٣َطَّ ــــــــــــط َٗ ِْ  جُ ـــــــــــــَ  ٣ُٗط

 
ــــــــــــٖ ـــــــــ ٗ َٓ ٍَ  يج ٣َــــــــــيُ  َٝ ِٚ  ك٤ََرَهـــــــَ كَٟـــــــ        ذِلَٟـــــــــــِِ

  
ِٚ  َػِــــــــــــ٠  ــــــــــــ ِٓ َٖ  هَٞ ـــــــــــــ ِْ  َػ٘ــــــــــــُٚ  ٣ُٓطَـــــ ٣ًُٓـــــــــــــَ َٝ 

 
ــــــــ ٘ ــــــــٖ ـ ــ َٓ ـــــــحخَ  َٝ ـــــــرحخَ  ٛ ـــــــسِ  أَْ َّ٤ِ٘ َٔ ــــــــ٣َِٚ٘٘ـــــ جُ          ـــ

  
ــــــــــــــٍم ٝئٕ  ــــــــــــــرحخَ   ٣ ــــــــــــــٔحءِ  أَْ َٓ ِْ  جُ َّ ـــــــــــــــ ِـــــ ُٓ  ذِ

 
ــــــــ ٙ ْٖ  ـ ــــــــ ٓـــ َٝ  َِ ـــــــ ٝفَ  ٣َْؿَؼ ٍُ ـــــــ ْؼ َٔ ــــــــ٢ جُ ٍِ  كِـــ ــــــــْ           َؿ٤ــــ

  
  ِٚ ــــــــــ ِِ ْٛ ْٖ  أَ ــــــــــ ــــ ٌُ ـــــــــُىُٙ  ٣َ ْٔ ـــــــــحً  َق ِٚ  َيٓ ـــــــــ ِّ  َػ٤َِْ ـــــــــَى َ٘٣ َٝ 

 
ـــــــــــٖ ــــــــ 7 َٓ ٍِخ َٝ ــــــــــد ٣َـطَــــــ ِٓ جً  ٣َك ّٝ ــــــى٣وَُٚ  َػــــــُى َٚ         

  
  َٓ ّ ٫ ـــــــــــــــــــــَٖٝ ٍِّ ـــــــــــــــــــ ٌَ ـــــــــــــُٚ  ٣ُ َٓ ِّ  ٫ َٗل ٍَّ ـــــــــــــ ٌَ ُ٣ 
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ٜٔـــــــــــح ــــــــ 8 َٓ ــــــٖ َٝ ٌُ ٍِبٍ  ِػ٘ــــــىَ  ضَ ـــــــــــٖ جِٓــــــ          َن٤ِوَــــــسٍ  ِٓ

  
ئِٕ  ــــــــــح َٝ ـــــــــــل٠ نحَُٜ ــــــــــ٠ ضَهـــــ ِِ  َػِ ــــــــــح ِْ  جُ٘ ــــــــــ  ضُؼَِ

 
ـــــــ 9 ُٕ  ـ ـــــــ٠ ُٓــــــح ـــــــإجُوٙ ٝٗٛــــــقٌ  ٗٛـــــــقٌ  جُلطــــ          كـــــ

  
ِّ  ِْ جُِكــــــــــــ ٚـــــــــٌٞزُ  ئ٫ ٣رــــــــــــــــنَ  كِـــــــــْ   ٝجُــــــــــــى

 
      األفكار:

 الضٌق من مشاق الحٌاة -ٔ

 حكم مستمدة من تجارب الحٌاة -ٕ

 اإلنسان قلب ولسان        -ٖ

 الشرح والتحلٌل

 

ـــــــــ ٔ ــــــــثِٔصُ  ـ ـــــــــقَ  َْ ــــــــحزِ  ضٌَح٤ُــــــــــ ــــــــٖ جَُك٤ َٓ ــــــــٕ َٝ         ٣َِؼ

  
 

 َٖ ـــــــــــــــيَ  أَذـــــــــــــــــــــح ٫ َقـــــــــــــــ٫ًٞ  غَٔـــــــــــــــح٤ٗ َُ  ِّ  ٣َٓــــــــــــــــأَ

 

 المفردات

 -ق٫ٞ : ػحٓح )ؼ( أقٞجٍ  -جُك٤حز : )ؼ( جُك٤ٞجش  -ضٌح٤ُق : ٓٗوحش )ّ( ض٤ٌِق  -جٖطوص × ص ْثٔص : ِِٓ

 ٣ٓأّ : ٣َٔ . - جذح ُي ًّٓٓٞ، ٣ٍٝجو ذٚ جُٔىـ ٛ٘ح ٝجُطوى٣ٍ : ٫  ٫ أذح ُي : وػحء ذلوى ج٧خ 

    الشرح

ََّ جٌُرٍ ٫ ٓٗحم جُك٤حز ٓطحػد ٣ٝطكىظ جُٗحػٍ ػٖ ضؿٍذطٚ ك٢ جُك٤حز هحت٬ :ُوى ِِٓص  - ٖٝىجتىٛح ، ٖٝٓ ػحٔ غٔح٤ٖٗ ْ٘س ٓ

 ..ٓكحُس

 ألوان الجمال

- (ْــثٔص ضٌــح٤ُق جُك٤ــحز:)( ٖػ.)( ق٤ــع أ٠ِــن جٌُــ٬ّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘ــحٙ . ْٝــٍ جُؿٔــحٍ جُٟــ٤ن ٝجُِٔــَ) ٠ٝٛــٚــلس ً٘ح٣ــس

 ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- (ضٌح٤ُق جُك٤حز:)غْ قـًف جُٔٗـرٚ ذـٚ ٝؾـحء ذٗـ٠ء ٓـٖ  ٢ٗء ٓحو١ ٣كطحؼ ُطٌح٤ُقذ(.ق٤ع ٌٚٞ جُك٤حز )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

 ُٞجَٓٚ ٝٛٞ ًِٔس )ضٌح٤ُق( ، ُِطؿ٤ْٓ .

- ضٌح٤ُق( : ؾٔؼح ٌُِػٍز( 

-  (ك٢ جُر٤ص ( : ).)ذح٫ٗطوحٍ ٖٓ ٤ٍٔٞ جُٔطٌِْ )ْثٔص( ئ٠ُ ٤ٍٔٞ جُـحتد) ٣ؼٕ( ٣ػ٤ٍ جًُٖٛ ٣ٝإًى جُٔؼ٠٘. جُطلحش 

 -  ِ٣َؼ ٖ َٓ َٝ َٖ َق٫ًٞ( : )  ً٘ح٣س ػٖ ًرٍ جُٖٓ ، ٝضؼ٤َِ ُٔح هرِٜح )ئ٠٘حخ ذحُطؼ٤َِ( ، ٝأِْٞخ ٠ٍٖ ُِطو٣ٍٍٕ غَٔح٤ٗ

-  . ٫ أذح ُي( : أِْٞخ نر١ٍ ُلظح ئٗٗحت٢ ٓؼ٠٘ ؿٍٞٚ جُىػحء ذلوى ج٧خ( 

-  . ٚ٫ أذح ُي( : )ئ٠٘حخ(. ذح٫ػطٍجٜ ، ُِط٘ر٤( 

-  . ِٚ٣ٓأّ( : ٗط٤ؿس ُٔح هر (  

-  (ٔصْث)  ِٝج٩قٓحِ ذحُٜ٘ح٣سٝج٤ُٟن : ضؼر٤ٍ ٣ٞق٢ ذح٤ُأ . 

-  .أِْٞخ جُر٤ص ( : نر١ٍ ُِطو٣ٍٍ ٝ جُط٤ًٞى ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس( 

ُْ  ــــــــــ ٕ أَػَِــــــــ َٝ  َْ ِّ  ِػِــــــــ ِّ  ج٤َُـــــــــــــــــٞ ج٧َٓـــــــــــــ         هَرــــــــــَُِٚ  َٝ

  
ـــــــــــ٢  ٌَِّ٘٘ َُ ِْ  َػـــــــــــٖ َٝ  َػـــــــــــْ َؿـــــــــــىٍ  كـــــــــــ٢ ٓـــــــــــح ِػِـــــــــــــ

 

 المفردات

 ػحُْ ، ذ٤ٍٛ .× ػ٢ٔ : ؾحَٛ  -أؾَٜ × أػِْ : أوٌٟ ٝأق١٤ 

    الشرح

 ، ك٬ ٣ؼِْ جُـ٤د ئ٫ َّللا. ػٖ ج٩قح٠س ذٔح ٛٞ ٓ٘طظٍ ٝ ٓطٞهغ ٢ ػ٢ٔ جُوِد٘ٝهى ٣ك١٤ ػ٢ِٔ ذٔح ٠ٟٓ ٝٓح قٍٟ ٌُٝ٘ -

 ألوان الجمال

-  )ِٚٝج٧ّٓ هر ِّ َْ ج٤ُٞ ُْ ػِ  : ً٘ح٣س ػٖ نرٍز جُٗحػٍذحُك٤حز)ٝأػِ

-  ّٓػِْ ج٤ُّٞ ً٘ح٣س ػٖ جُكحٍٞ ٝ ج٧ّٓ ً٘ح٣س ػٖ جُٔح٢ٞ ، ٝؿى ً٘ح٣س ػٖ جُٔٓطورَ  /  ؿى()ػِْ ج٤ُّٞ / ػِْ ج٧ :. 
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-  (٢ ٌَِّ٘٘ َُ ِْ  َػٖ َٝ ( ق٤ـع أ٠ِـن جٌُـ٬ّ ٝأٌجو ػؿُ ج٩ٗٓحٕ ػٖ ٓؼٍكس جُـ٤ـد) ٠ٝٛ ػٖ ٚلس (.ً٘ح٣س(: )َػ٢ٔ َؿىٍ  ك٢ ٓح ِػِ

 .ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٫ْ٤َّٓ ٓؼ٘حٙ . ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ 

-  (ػ٠ٔ:)ذح٩ٗٓحٕ جُؼ٠ٔ ٝقًف جُٔٗرٚ ٍٝٚـ ذحُٔٗرٚ ذٚ ، ُِط٤ٞٞف  . ج٩ٗٓحٕ جُؿحَٛ(.ٌٚٞ )جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س 

 -  (ّٓٓؿحَ ٍَْٓ(. ػٖ جُٔح٠ٞ ػ٬هطٚ جُؿ٣ُثس ، ق٤ع أ٠ِن جُؿُء ٝٛٞ )ج٧ّٓ( ٝأٌجو جٌَُ ٝٛٞ )جُٔح٠ٞ  ج٧( : )

 جُؿٔحٍ ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٢ جنط٤حٌ جُؼ٬هس .ًِٚ ذٔح ك٤ٚ ج٧ّٓ( ، ٍْٝ 

-  (ٓؿحَ ٍَْٓ(. ػٖ جُٔٓطورَ ػ٬هطٚ جُؿ٣ُثس ، ق٤ع أ٠ِن جُؿُء ٝٛٞ )جُـى( ٝأٌجو جٌَُ ٝٛٞ )جُٔٓطورَ ًِٚ  ؿى( : )

 ذٔح ك٤ٚ جُـى(  ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٢ جنط٤حٌ جُؼ٬هس .

-   ( ّٞ٣ٞٞف جُٔؼ٘ ج٧ّٓ –ج٤ُ .)٠ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .( : )٠رحم 

-   ( ِْ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝكٍى جًُٖٛ . ػِْ –أػ  .)ٙؾ٘حِ جٖطوحم ٗحه( : ) 

-   ( ِْ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ  ػ٢ٔ –ػ  .)ٙ٠رحم(. ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .ٝ )ؾ٘حِ ٗحه( : )

 ج٧يٕ ٣ٝكٍى جًُٖٛ .

-   (ذ٤ٖ ٖطٍٟ جُر٤ص  ). ٓوحذِس(. ضٞٞف جُٔؼ٠٘ ٝضرٍَٙ ٝضإًىٙ ذحُطٟحو( : 

-  (. قٍف جْطىٌجى ٣ٔ٘غ جُٞهٞع ك٢ جُلْٜ جُهح٢٠ء : )٢ٌُ٘٘ 

-  . ّٞٔٓح( : جْْ ٍٓٞٚٞ ٣ل٤ى جُؼّٔٞ ٍُٝٗٔٞ ٝ جُؼ( 

-   ( هرِٚػحخ جُ٘وحو ػ٤ِٚ ًِٔس.)  ًٔح ج٤ُّٞ()إٔ ج٧ّٓ هرَ  كٖٔ جُٔؼِّٞ  ُْٝ ٣ٟق ؾى٣ىج،)قٗٞ( أٞؼق جُٔؼ٠٘ كل٤ٜح،.

ػحذٞج ػ٤ِٚ ًِٔس )ج٤ُّٞ( ٧ٕ ج٩ٗٓحٕ ٫ ٣ؼِْ ٖٓ ٣ٞٓٚ ئ٫ ٓح ٠ٟٓ ، أٓح ٓح ذو٠ ٖٓ ٣ٞٓٚ كٜٞ ٣ؿِٜٚ. ٝأٌٟ إٔ جُٗحػٍ آغٍ 

 ج٣٩ؿحَ ذحُكًف ٤ُػ٤ٍ ٣ٝكٍى جًُٖٛ ، ٝأَٚ ج٬ٌُّ )ٝأػِْ ٓح ٓح٠ٞ ٖٓ ج٤ُّٞ ٝج٧ّٓ هرِٚ ....(

-  ًٞ٤ى ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس.)أِْٞخ جُر٤ص ( : نر١ٍ ُِطو٣ٍٍ ٝ جُط 

ــــــــٖ ــــــــــ ٖ َٓ َٝ  َِ ـــــــــــؼٍٝفَ  ٣َؿَؼــــــــ َٔ ــــــــٖ جُ ِٓ  ِٕ ِٚ  وٝ ــــــــ ِٞ          ِػٍ

  
ــــــــــــــٍُٙ   ـــــــــــــــٖ ٣َلِ ــــ َٓ ــــــــــــــنِ  ٫ َٝ َْ  ٣َطَّ ــــــــــــــط َٗ ِْ  جُ ـــــــــــــــَ  ٣ُٗط

 

 المفردات

ػٍٞٚ  -نِق  ×وٕٝ : أٓحّ ٝجُٔوٛٞو قٔح٣س ٝٚٞٗح  -جٌٍُٔ٘ × جُٔؼٍٝف : ج٩قٓحٕ ٝجٌٍُّ ٝجُه٤ٍ  -٣ؿؼَ : ٣ٟغ ٝ ٣لؼَ 

× جُٗطْ : جُٓد  -٣ٞجؾٚ × ٣طن : ٣طؿ٘د ٣ٝهحف ٣ٝطكح٠ٖ  -٤ٟ٣ؼٚ × ٣لٍٙ : ٣ك٤ٔٚ ٝ ٣كلظٚ   -ؼ( أػٍجٜ : ٍٖكٚ )

 جُٔىـ .

    الشرح

٣طن ٖطْ ٣طؿ٘د ٝ ٔؼٍٝف ػٍٜ ػٍٞٚ ًُِّ ٝجُٗطْ ٖٝٓ ٫ حُ، ٖٝٓ ذهَ ذ ٍٖٝكٚ ٔؼٍٝف ٚحٕ ػٍٞٚجُٕ ٖٓ ذًٍ ئ -

 ٣ٝٓد ٣ِٝؼٖ. جُ٘حِ ئ٣حٙ ٣ٗطْ

 ألوان الجمال

-  (ً٘ح٣س(: )ُر٤ص ًِٚج.) ( ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ . ٍْٝ جُؿٔحٍ جُؿٞو ٝجٌٍُّ ٝكؼَ جُه٤ٍجش) ٠ٝٛ ػٖ ٚلس

 .ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ

-  (ٍٚٞ٣ؿؼَ جُٔؼٍٝف ٖٓ وٕٝ ػ ٖٓٝ:)٣ٛحٕ، غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٢ٗء ٓحو١ ذ جُؼٍٜ(.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

 ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝٛٞ ًِٔس )وٕٝ( ، ُِطؿ٤ْٓ .

-  (ٍٙ٣ل:)٣ٞكٍ ٣ٝٛحٕ، غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ٢ٗء ٓحو١ ذ جُؼٍٜ(.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

 ٝٛٞ ًِٔس )٣لٍٙ( ، ُِطؿ٤ْٓ .

-  (ْ٣طو٠ جُٗط:)ٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ٣ؿد جضوحؤٙ   غْ قًف ج٢ُٗٔء ٓحو١ ذ جُٗطْ (.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

 ُٞجَٓٚ ٝٛٞ ًِٔس )٣طو٠( ، ُِطؿ٤ْٓ .

-   ( ْ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝكٍى جًُٖٛ . ٣ٗطْ -جُٗط  .)ٙؾ٘حِ جٖطوحم ٗحه( : ) 

-  ٖ َٓ َٝ (  َِ ؼٍٝفَ  ٣َؿَؼ َٔ ٖ جُ ِٓ  ِٕ ِٚ ٣َلٍُِٙ(: أِْٞخ ٠ٍٖ ُِطو٣ٍٍ ٝ جُط٤ًٞى . ٝجْطهىجّ أِْٞخ ٠ٍٖ ُر٤حٕ إٔ  وٝ ِٞ ِػٍ

 جُؿُجء ٖٓ ؾّ٘ جُؼَٔ .

-  . ِٚ٣لٍٙ( : ٗط٤ؿس ُٔح هر ( 
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-  .ٍُٞٔٗجُٔؼٍٝف( : ٓؼٍكس ُِؼّٔٞ ٝج( 

-  . ٍُٞٔٗ٣ٗطْ( : ٗط٤ؿس ُٔح هرِٚ . ٝك٤ٚ ئ٣ؿحَ ذكًف جُلحػَ ُِؼّٔٞ ٝج ( 

-  .أِْٞخ جُر٤ص ( : نر١ٍ ُِ٘ٛف ُِٝطو٣ٍٍ ٝ جُط٤ًٞى ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس( 

ـــــــــ ٗ ـــــــــٖ ـ ــــ َٓ ـــــــــيُ  َٝ ٍَ  يج ٣َــ ــــــــ ــــــــَ كَٟ ِٚ  ك٤ََرَه ـــــــــِِ        ذِلَٟـــ

  
ِٚ  َػِــــــــــــــ٠  ــــــــــــــ ِٓ َٖ  هَٞ ِْ  َػ٘ــــــــــــــُٚ  ٣ُٓطَــــــــــــــــــــ ٣ًُٓـــــــــــــــَ َٝ 

 

 المفردات

٣رهَ: ٣ٔٓي  -)ؼ( يٝٝ يج : جْْ ٖٓ ج٧ْٔحء جُهٔٓس ذٔؼ٠٘ ٚحقد  -٣ي : أِٜٚح ٣ٌٖ ٫ٝ ٣ؿَٞ جُكًف ئ٫ ػ٘ى ؾُّ ٣ٌٕٞ 

 -أكٟحٍ ٝكٍٟٞ  ٗوٛحٕ )ؼ(× جُه٤ٍ ٝ ج٣ُُحوز  قٓحٕ ٝ،ج٩ ٗٓحٕجُٔحٍ جُُجتى ػٖ قحؾس ج٩كَٟ :  -٣طلَٟ ٣ٝؿٞو × ٣ٝٔ٘غ 

 . ٣ٔىـ × ٝضوَ ًٍجٓطٚ  ٣ؼحخ٣ًْٓ :  - ٣ُطٍى ٣َُٜٝٔ: ٣ٓطـٖ

    الشرح

 ٞٙ .ٝيٓهٞٓٚ جْطـ٢٘ ػ٘ٚ  ػ٠ِ هٞٓٚ ٖٓ ًحٕ يج كَٟ ٝٓحٍ كرهَ ذٚ -

  :ألوان الجمال

-  (ًَٟ٘ح٣س(: )يج ك.) أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ . ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ  ( ق٤عجُـ٠٘ أٝ جُػٍٟ) ٠ٝٛ ػٖ ٓٞٚٞف

 .ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ

-  (ِٟٚ٣رهَ ذل:)٤٣رهَ ذٚ  غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ٢ٗء ٓحو١ ذ جُلَٟ(.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

 . ٝٛٞ جُلؼَ ٣رهَ ، ُِطؿ٤ْٓ . ٝضٞق٠ ذورف جُرهَ ٝجُط٘ل٤ٍ ٓ٘ٚ

-  (ٚٓٞ٣رهَ ذلِٟٚ ػ٠ِ ه:) ً٘ح٣س ػٖ ٚلس ٢ٛٝ ج٧ٗح٤ٗس 

- )ٚٓٞج٩ٞحكس ضل٤ى جُطه٤ٛٙ ، ًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ ْٞء ٠رؼٚ ٝقوحٌضٚ ؛ كرهِٚ ػ٠ِ أهٍخ جُ٘حِ ئ٤ُٚ )ػ٠ِ ه : 

-  (ًًْٓ٘ح٣س(: )٣ٓطـٖ ػ٘ٚ ٣ٝ.) ( ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ . ًٍٍْٝج٤ٛس جُ٘حِ ُِره٤َ) ٠ٝٛ ػٖ ٚلس 

 .جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ

-   ( َٟ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو . ٣رهَ -يج ك .)٠رحم( : ) 

-   (٣ل٤ى جُلٞه٤س ٝجُؼِٞ ٝ جُطلٞم ٝجُطلَٟ ػ٠ِ هٞٓٚ . قٍف جُؿٍ ػ٠ِ : ) 

-  ِْٞخ ٠ٍٖ ُر٤حٕ إٔ جُؿُجء ٖٓ ؾّ٘ جُؼَٔ .)جُر٤ص ( : أِْٞخ ٠ٍٖ  ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى. ٝجْطهىجّ أ 

-  (ًْٓ٣ٓطـٖ ػ٘ٚ ٣ٝ:) .ٗط٤ؿس ٓطٍضرس ػ٠ِ ٓح هرِٚ ،٠ٛٝ أكؼحٍ ٟٓحٌػس ُِطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز 

-  .أِْٞخ جُر٤ص ( : نر١ٍ ُِ٘ٛف ُِٝطو٣ٍٍ ٝ جُط٤ًٞى ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس( 

ــــــــــــٖ ـــــــــــ ٘ َٓ ٤َِّ٘ـــــــــسِ  أَْـــــــــرحخَ  ٛـــــــــحخَ  َٝ َٔ ــــــــــ٣َِٚ٘٘ـــ جُ          ـــــ

  
ــــــــــــــــٍم ٝئٕ  ــــــــــــــــٔحءِ  أَْــــــــــــــــرحخَ   ٣ َٓ ِْ  جُ َّ ِــــــــــــــــــــــ ُٓ  ذِ

 

 المفردات

٣ِ٘٘ٚ : ٣ٛر٘ٚ ٝجُٔوٛٞو  -جُك٤حز × ج٤ُ٘ٔس : جُٔٞش )ؼ( جُٔ٘ح٣ح  -رد أْرحخ : ػٞجَٓ )ّ( ْ -أٖٓ × ٛحخ : نحف ٝن٠ٗ 

 . ٤ُ٬ْْ ِْْ : جُىٌؼ ٝٛٞ ٤ِْٝس ُِٛؼٞو ٝ جُٜر٠ٞ )ؼ( ٬ُْْ ٝ  -ى٣ٍم : ٣ٛؼ  -٣٘ؿٞ × ٣ٔص 

    الشرح

، كحُٔٞش  ٜٓ٘ح كٍجٌج جُٓٔحء ئ٠ُ جُٛؼٞو ٌجّ ُٝٞ ٗلؼح ئ٣حٛح ٤ٛٝرطٚ نٞكٚ ػ٤ِٚ ٣ؿى ُْٝ ٗحُطٚ جُٔ٘ح٣ح أْرحخ ٝٛحخ نحف ٖٓ -

 ٫ ٓلٍ ٓ٘ٚ .

 ألوان الجمال

-  (ًِٚ ً٘ح٣س(: )جُر٤ص.) و ٫َّ ٓؼ٘ـحٙ . ( ق٤ـع أ٠ِـن جٌُـ٬ّ ٝأٌجقط٤ٔس جُٔٞش أٝ إٔ جُٔٞش ٜٗح٣س ًَ قـ٠) ٠ٝٛ ػٖ ٚلس

 .ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ

-  (ٛحخ أْرحخ ج٤ُ٘ٔس:)ذٞقٕ ًحٍْ ٣ٜحذٚ غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء  أْرحخ ج٤ُ٘ٔس (.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

 ٖٓ ُٞجَٓس ٝٛٞ جُلؼَ ٛحخ ، ُِطؿ٤ْٓ . ٝضٞق٠ ذورف جُؿرٖ ٝجُط٘ل٤ٍ ٓ٘ٚ .

-  (ِٚ٘٘٣:)ذٞقٕ ًحٍْ ٣٘حٍ ك٣ٍٓطٚ غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ  أْرحخ ج٤ُ٘ٔس (.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

 ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ ٣ِ٘٘ٚ ، ُِطؿ٤ْٓ . ٝضٞق٠ ذوٞز جُٔٞش ٝٞؼق ج٩ٗٓحٕ أٓحٓٚ .
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- )؛ ٤ُىٍ ػ٠ِ ضؼىو ٝض٘ٞع أْرحخ جُٔٞش . ؾٔغ )أْرحخ 

-  (ِْٓ٣ٍم أْرحخ جُٓٔحء ذ:)ٌجُٓٔحء ذر٤ص ٣ٛؼى ُٚ ذِْٓ غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء (.ق٤ع ٌٚٞ ز ٤ٌ٘ٓس)جْطؼح

 ٖٓ ُٞجَٓس ٝٛٞ ًِٔس ِْْ ، ُِطؿ٤ْٓ . ٝضٞق٠ ذحْطكحُس جٍُٜٝخ ٖٓ جُٔٞش .

-  (  ٕئ )ًِْٓ٘ح٣س ػٖ جْطكحُس جٍُٜٝخ ٖٓ جُٔٞش٣ٍم أْرحخ جُٓٔحء ذ: 

-  (  ٕئ )ِْٓ٠ ٝجُطوى٣ٍ ك٤ٓ٘حُٚ جُٔٞش:ئ٣ؿحَ ذكًف ؾٞجخ ج٣ٍٍُٗم أْرحخ جُٓٔحء ذ 

-  (ِْْ:)ذِْٓ غْ قًف جُٔٗرٚ ٍٝٚـ ذحُٔٗرٚ ذٚ ، ُِطؿ٤ْٓ . ج٧ْرحخ ٝجُْٞحتَ (.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س 

-  ( ٣ٍم- ِْْ:)ٍضكٍى جًُٖٛ ٝضؿًخ ج٫ٗطرحٙ .(.)ٍٓجػحز ٗظ٤ 

-  .جُر٤ص ( : أِْٞخ ٠ٍٖ  ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى( 

-  ْطرؼحو ٝج٫ْطكحُس .)ئٕ( : قٍف ٠ٍٖ ٣ل٤ى ج٫ 

-  .أِْٞخ جُر٤ص ( : نر١ٍ ُِ٘ٛف ُِٝطو٣ٍٍ ٝ جُط٤ًٞى ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس( 

ْٖ  ــــــــــ ٙ ٓـــــــــــــ َٝ  َِ ٝفَ  ٣َْؿَؼــــــــ ٍُ ْؼـــــــــ َٔ ٍِ  كِــــــــــــ٢ جُ           َؿ٤ــــــــــــــْ

  
  ِٚ ــــــــــــ ِِ ْٛ ْٖ  أَ ــــــــــــ ــــ ٌُ ـــــــــــُىُٙ  ٣َ ْٔ ِٚ  َيٓـــــــــــحً  َق ـــــــــــ ِّ  َػ٤َِْ ـــــــــــَى َ٘٣ َٝ 

 

 المفردات

 ٣لٍـ .× ٣٘ىّ : ٣طكٍٓ  -ٓىـ × يٓح : ٛؿحء  ٝ ُّٞ  -ؾكٞو × قٔىٙ : ٌٍٖٙ  -جٌٍُٔ٘ × جُٔؼٍٝف : ًَ ػَٔ ن٤ٍ 

    الشرح

َّّ ُْٝ ٣كٔى ، ك٤٘ىّ ػ٠ِ ئقٓحٗٚ ك٢ ؿ٤ٍ ٓٞٞؼٖٚٓ أقٖٓ ئ٠ُ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ أ٬ٛ ُ٪   -  .قٓحٕ ئ٤ُٚ ٝج٫ٓط٘حٕ ػ٤ِٚ ، ُي

 

 ألوان الجمال

-  (ًٚ٘ح٣ـس(: )جُر٤ص ًِـ.) ق٤ـع أ٠ِـن جٌُـ٬ّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘ـحٙ . ْٝـٍ جُؿٔـحٍ  (ٞـٌٍٝز قٓـٖ جُطٛـٍف) ٠ٝٛـ ػـٖ ٚـلس

 .ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ

-  (ِٚٛ٣ؿؼَ جُٔؼٍٝف ك٢ ؿ٤ٍ أ ٖٓ:)ذ٠ٗء ٓحوٟ ٣ؼط٠ ٣ٝٔ٘ف غْ قًف جُٔٗرٚ  جُٔؼٍٝف (.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

 ٠ ذحُـلِس ْٝٞء جُطٍٛف.ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ ٣ؿؼَ ، ُِطؿ٤ْٓ . ٝضٞق

-  (٣ٌٖ قٔىٙ يٓح:)جُكٔى ك٢ ؿ٤ٍ ٓٞٞؼٚ ذحًُّ ، ُِط٤ٞٞف . (.ق٤ع ٌٚٞ)ضٗر٤ٚ ذ٤ِؾ  

-   ( ٙ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو . يٓح  -قٔى .)٠رحم( : ) 

-   (ًُِّطكو٤ٍ . ػطق ٣٘ىّ ػ٠ِ ٣ )( : ٧ٗٚ ٗط٤ؿس ٓطٍضرس ػ٤ِٚ . ٝض٤ٌٍ٘ )يٓح 

-  (جُر٤ص : ).ٝجْطهىجّ أِْٞخ ٠ٍٖ ُر٤حٕ إٔ جُؿُجء ٖٓ ؾّ٘ جُؼَٔ . أِْٞخ ٠ٍٖ  ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى 

-  (نر١ٍ ُِ٘ٛف ُِٝطو٣ٍٍ ٝ جُط٤ًٞى ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس.أِْٞخ جُر٤ص : ) 

ـــــــــ 7 ـــــــــٖ ـ ــــ َٓ ٍِخ َٝ ــــــــ ـــــــــد ٣َـطَ ـــ ِٓ جً  ٣َك ّٝ ــــــــُى ــــــــى٣وَُٚ  َػ َٚ         

  
ــــــــــــــــــــــــٖ  َٓ َٝ ٫ ّ ٍِّ ــــــــــــــــــــــ ٌَ ــــــــــــــــُٚ  ٣ُ َٓ ِّ  ٫ َٗل ٍَّ ــــــــــــــــ ٌَ ُ٣ 

 

 المفردات

 ٣ٌٍّ : ٣ٕٛٞ  -حق٤ِلح ٝ ٚى٣و× ػىٝج : نٛٔح ًٝحٌٛح )ؼ( أػىجء  -٬٣َّ ٝ ٣و٤ْ × ٣ـطٍخ : ٣لحٌم  ٝ ٣ٍقَ

 ٗلٓٚ : يجضٚ )ؼ( ٗلِٞ ٝأٗلّ . - ٤ٜ٣ٖ× ٝ ٣كلظ 

    الشرح

ذلؼَ جٌُٔحٌّ ٝجُرؼى  ٗلٓٚ ٣ٌٍّٖٛ ٝ ٣ ُْ ٤ٖٓٝظٖ ك٢ ؿٍذطٚ جُؼىٝ ٚى٣وح ُٚ ، ٣ِطرّ ػ٤ِٚ ج٧ٍٓ كٖٓ ٣لحٌم أِٛٚ ٠ٝٝ٘ٚ  -

 أقى ٖٓ جُ٘حِ . ٣ٌٍٓٚ ٝ جُٛـحتٍ ُْ جُىٗح٣ح ػٖ

 

 ألوان الجمال

-  (ٚد ػىٝج ٚى٣و ٍٓ ( ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ؾَٜ جُٔـطٍخ ذطرحتغ جُ٘حِ) ٠ٝٛ ػٖ ٚلس (.ً٘ح٣س(: )ٖٝٓ ٣ـطٍْخ ٣ك

 .٣ؿحَ ٝضؿ٫ْ٤َّٓ ٓؼ٘حٙ . ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ
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-  (٣كٓد ػىٝج ٚى٣وح):جُؼىٝ ذحُٛى٣ن ، ُِط٤ٞٞف ، ٝضٞق٠ ذؿَٜ جُٔـطٍخ ذطرحتغ جُ٘حِ (.ق٤ع ٌٚٞ)ضٗر٤ٚ ذ٤ِؾ

 ٝذح٫ٗهىجع .

-  (٫ ّ ٍِّ ٌَ ُ٣  ُٚ َٓ ِّ  ٫ َٗل ٍَّ ٌَ ذاٗٓحٕ ٣ٌٍّ  غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ  جُ٘لّ (.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس(:٣ُ

  ٣ٌٍّ ، ُِطٗه٤ٙ . ٝضٞق٠ ذأ٤ٔٛس ض٣ًٜد جُ٘لّ ٝجُٓٔٞ ذٜح . ٝٛٞ جُلؼَ 

-  (ٖــــــــ َٓ َٝ ٫ ّ ٍِّ ٌَ ُ٣  ُٚ َٓ ِّ  ٫ َٗل ٍَّ ٌَ ٌٍٞٝز ٝأ٤ٔٛس ض٣ًٜد جُ٘لّ ٝض٘ٗثطٜح ػ٠ِ جُلٟحتَ ) ٠ٝٛ ػٖ ٚلس (.ً٘ح٣س(: )٣ُ

 .ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ( ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ . ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٌٝٓحٌّ ج٧ن٬م

-   ( ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو . ٚى٣وح -ػىٝج .)٠رحم( : ) 

-  ( ِّ ٍَّ ٌَ  ( : )ٓر٠٘ ُِٔؿٍٜٞ(. ُِؼّٔٞ ٝجٍُٗٔٞ . ٣ُ

-  .ٝجْطهىجّ أِْٞخ ٠ٍٖ ُر٤حٕ إٔ جُؿُجء ٖٓ ؾّ٘ جُؼَٔ . )جُر٤ص ( : )أِْٞخ ٠ٍٖ(  ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى 

-  .أِْٞخ جُر٤ص ( : نر١ٍ ُِ٘ٛف ُِٝطو٣ٍٍ ٝ جُط٤ًٞى ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس( 

ــــــــ 8 ــــــــح ـ ٜٔــــ َٓ ـــــــٖ َٝ ٌُ ـــــــىَ  ضَ ٍِبٍ  ِػ٘ ـــــــ ــــــــٖ جِٓ ــــ ـــــــسٍ  ِٓ          َن٤ِوَ

  
ئِٕ  ــــــــــــح َٝ ـــــــــــــل٠ نحَُٜ ــــــــــــ٠ ضَهـــــ ِِ  َػِ ِْ  جُ٘ــــــــــــح ــــــــــــ  ضُؼَِ

 

 المفردات

 ضؿَٜ .× ضؼِْ : ضظٍٜ ٝ ضؼٍف  -ض٤وٜ٘ح ×  ٜ٘ح  نحُٜح : -ن٤ِوس : ٚلس ٝ نِن ٠ٝرغ )ؼ( ن٬تن   -جٍٓب : ئٗٓحٕ )ؼ( ٌؾحٍ 

    الشرح

نِن أٝ ٚلس ك٤كحٍٝ ئنلحءٛح ػٖ جُ٘حِ  ٘ح ٓ٘ٚ أٗٚ ٣ٓطط٤غ يُي  ضؼِْ ٝضٌ٘ٗق ُِ٘حِ ٖٓ ن٬ٍ  ٖٓ ُ٪ٗٓحٕ ًحٕ ٜٝٓٔح -

 ضؼحِٓٚ ٝأكؼحُٚ ؛ كحُطرغ ٣ـِد جُططرغ ، كٔح ك٤ي ٣ظٍٜ ك٠ ك٤ي .

 ألوان الجمال

-  (ًِٚ ٣سً٘ح(: )جُر٤ص.) ( ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ . ٍْٝ ٌٍٞٝز جُطك٠ِ ذٌٔحٌّ ج٧ن٬م) ٠ٝٛ ػٖ ٚلس

 .جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ

-  (ِنحُٜح ضهل٠ ػ٠ِ جُ٘ح:)جُه٤ِوس ٝجُٛلس  ذ٠ٗء ٓحوٟ ٣هل٠   غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء (.ق٤ع ٌٚٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

  ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ ضهل٠  ، ُِطؿ٤ْٓ . ٝضٞق٠ ذأ٤ٔٛس ض٣ًٜد جُ٘لّ ٝجُٓٔٞ ذٜح . ذ٠ٗء 

-   ( ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو . ضؼِْ -ضهل٠ .)٠رحم( : ) 

-   (ذح٫ػطٍجٜ  ُِٗي . ئٕ نحُٜح ضهل٠ .)ئ٠٘حخ( : ) 

-  (ضٞق٢ ذهطأ جُظٖنحُٜح : ) 

-   ( ن٤ِوس -جٍٓب ُ .)ِؼّٔٞ ٝجٍُٗٔٞ .( : )ٌٍٗز 

-  .ن٤ِوس ( : أِْٞخ ٓإًى ذكٍف جُؿٍ جُُجتى ٖٓ( 

-   (ِْٗط٤ؿس ٓطٍضرس ػ٠ِ ٓح هرِٚ. ضؼ : ) 

-   (أِْٞخ ٠ٍٖ  ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى . جُر٤ص : ) 

-   (نر١ٍ ُِ٘ٛف ُِٝطو٣ٍٍ ٝ جُط٤ًٞى ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس. أِْٞخ جُر٤ص : ) 

- ( ّج٠ٍُٗ ذٌػٍ أِْٞخجُٗحػٍ جْطهىج :)ُِط٣ٞٗن ُِٝكع ػ٠ِ جُطٔٓي ذًٜٙ جُكٌْ ٝجُؼَٔ ذٜح ز ك٢ ج٧ذ٤حش جُٓحذوس. 

ُٕ  ــــــــــ 9          كــــــــــــــإجُوٙ ٝٗٛــــــــقٌ  ٗٛـــــــــقٌ  جُلطـــــــــــــ٠ ُٓــــــــح

  
ِْ  ٚـــــــــــٌٞزُ  ئ٫ ٣رــــــــــــــــــنَ  كِـــــــــــْ  ِّ  جُِكــــــــــــــ  ٝجُــــــــــــــى

 

 المفردات

جُلإجو  -  ُوٟٞ ٝجٍُٔجو ج٩ٗٓحٕ )جُلط٤س ٝجُلط٤حٕ(جُلط٠ : جُٗحخ ج -ُٓحٕ جُلط٠ : أ١ ٓ٘طوٚ ٬ًٝٓٚ . ٝجُؿٔغ : أُٖٓ ٝأُٓ٘س 

 ٟ(. -ّ -جُىّ : )ؼ( جُىٓحء )و  -جُِكْ : )ؼ( جُِكّٞ  -ٌٚٞز : ٌَٖ )ؼ( ٌٚٞ  -: جُوِد : ٝجُؿٔغ أكثىز 

 

    الشرح

طكىظ ذٚ و٫ُس ٣٘حٍ ج٩ٗٓحٕ ٌٓحٗطٚ ذأ٣ٍٖٓ هِرٚ ٝ ٓح ٣طؼِن ذٚ ُٝٓحٗٚ ٝٓح ٣ئٕ ٌٓحٗس ج٫ٗٓحٕ ٤ُٓص ذطُٞٚ ٝػٍٞٚ ٝئٗٔح  -

 . ح٩ٗٓحٕ ذِٓحٗٚ ٝهِرٚ ٝٓح ػىج يُي ٌٚٞزك .ًٛج ًوٍٞ جٍٍُْٞ: جٍُٔء ذأٚـ٣ٍٚ ُٓحٗٚ ٝهِرٚ.، ٝػ٠ِ أ٤ٔٛس جُوِد ٝجُِٓحٕ 
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 ألوان الجمال

-  (ًِٚ ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ . جُر٤ص )ًٕ٘ح٣س(.ػٖ ٚلس  ٠ٛٝ )أ٤ٔٛس جُوِد ٝجُِٓحٕ ك٢ ق٤حز ج٩ٗٓح( :)

 ؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.ٍْٝ جُ

- (جُِٓحُٕٓحٕ جُلط٠ ٗٛق ٌٞٚ)ُِط٤ٞٞف ٣ٝٞق٠ ذأ٤ٔٛس جُِٓحٕ  ذحُ٘ٛق (:)ضٗر٤ٚ ذ٤ِؾ. 

 -  (ٕػٖ ج٬ٌُّ ػ٬هطٚ جُٓرر٤س أٝ ج٤ُ٥س ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٢ جنط٤حٌ جُؼ٬هس .ُٓح .)ٍَْٓ َٓؿح(:) 

-  (ق٤ع ٌٚٞ جُلإجو    ذحُ٘ٛق ، ُِط٤ٞٞف ٣ٝٞق٠ ذأ٤ٔٛس جُوِد ك٢ ق٤حز ج٩ٗٓحٕ . كإجوٙ ٝ ٗٛق.)ضٗر٤ٚ ذ٤ِؾ(:) 

- )ٙــٌق كُإجُو ْٛ  : أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ جُهرٍ جٌٍُ٘ز )ٗٛق( ػ٠ِ جُٔرطىأ جُٔؼٍكس )كإجوٙ( ؛ ُِطأ٤ًى ٝجُطه٤ٛٙ  . ))ِٗ

-  ( ٣ؼط٠ ٝٗٛق كإجوٙ -ُٓحٕ جُلط٠ ٗٛق.)ْؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝكٍى جًُٖٛ .(:)قٖٓ ضو٤ٓ 

-  (ّذحُ٘ل٠ ٝج٫ْطػ٘حء . ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ .ُْ ٣رن ئ٫ ٌٚٞز جُِكْ ٝجُى .)ٍٛأِْٞخ ه(:) 

-   (نر١ٍ ُِ٘ٛف ُِٝطو٣ٍٍ ٝ جُط٤ًٞى ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس. أِْٞخ جُر٤ص : ) 

-  س ٣ٍ٣ى ضأ٤ًىٛح ٝض٤ٞٞكٜحآغٍ جُٗحػٍ ج٧ْح٤ُد جُهر٣ٍس ٝيُي ٧ٗٚ ٣طكىظ ػٖ قوحتن غحذط . 

 التعلٌق العام على النص

 : ٖٓ أ١ أؿٍجٜ جُٗؼٍ ًٛج جُ٘ٙ    ِٔ

 ذ٤طحً . 9٘ؾـ : ٖٓ ؿٍٜ  جُكٌٔس ، ٝجُ٘ٙ  ؾُء ٖٓ ٓؼِوطٚ جُط٢ ضرِؾ 

 : ٓح ٗٞع جُطؿٍذس جُٗؼ٣ٍس   ٝٓح جُؼح٠لس جُط٢ ٤ْطٍش ػ٠ِ جُٗحػٍ     ِٕ

 ئٗٓح٤ٗس ضهٙ جُرٍٗ ًِْٜ ٝض٘لؼْٜ ك٢ ق٤حضْٜ .ؾـ : جُطؿٍذس : ػحٓس ؛ ٧ٗٚ ٣طكىظ ػٖ قٌْ 

٤ْٝطٍش ػح٠لس ج٧ُْ ٝجُٔؼحٗحز ٖٓ ٠ٍٞ جُك٤حز ٝٓٗحهٜح جُؼى٣ىز ، ٓغ جػطُجَ ذحُٔػَ جُؼ٤ِح ٝجُٔرحوب جُهِو٤س ، ٝج٫ػطُجَ  - 

 ذحُُُٔ٘س ج٫ؾطٔحػ٤س جٍُك٤ؼس .

 : ٓح ٓٛحوٌ قٌٔس ٤ٍَٛ    ِٖ

 ضأِٓٚ ك٢ جٌُٕٞ . -ٍ جُك٤حز ٠ٞ -ؾـ : ٓٛحوٌ  قٌٔطٚ : ضؿحٌذٚ جٌُػ٤ٍز 

 : ٓح ٛىف ٤ٍَٛ ٖٓ ًٛٙ جُكٌْ   ِٗ

ؾـ :  ٛىكٚ : إٔ ٣ٍه٢ ذحُٔؿطٔغ ج١ًُ ٣ؼ٤ٕ ك٤ٚ ، كٜٞ ٣ٍ٣ى إٔ ٣لْٜ ٓؿطٔؼٚ جُٞجهغ ػ٠ِ قو٤وطٚ ؛ ٤ُطؿ٘د جٌٍُٟ هرَ إٔ ٣وغ 

 حم .ك٤ٚ ، ك٤ٍُٛ ٣كد ُوٞٓٚ إٔ ٣طًٍٞج ذؼٝ جُؼحوجش جُٓحتىز جًُٔٓٞٓس جُط٢ ٜٗح٣طٜح ٬ٛى ٖٝو

 : ٓح ْٔحش أِْٞخ جُٗحػٍ    ِ٘

 ؾـ : ْٔحش أِْٞخ جُٗحػٍ : 

 ج٣٩ؿحَ ٝقًف كٍٟٞ ج٬ٌُّ ٝقٗٞٙ ، ٝئ٣ىجع جُِلظ ج٤ٓ٤ٍُ ي١ جُٔؼ٠٘ جٌُػ٤ٍ. - ٔ 

 ضؿ٘د جُطؼو٤ى جُِلظ٢ ٝجُٔؼ١ٞ٘ ، ٝجُرؼى ػٖ ق٢ٖٞ ج٬ٌُّ ٝؿ٣ٍرٚ .  - ٕ

 ٔح ُْ ٣لوٚ ٖحػٍ ؾح٢ِٛ ك٤ٜح . ج٩ًػحٌ ٖٓ جُكٌْ ذ - ٗ  ئؾحوز جُٔىـ ٝضؿ٘د جًٌُخ.  - ٖ

 ًػٍز جُطرحم ذ٤ٖ جٌُِٔحش. - ٙ   هِس جٌُٛٞ جُر٬ؿ٤س.  - ٘

 : ُٔحيج ُود ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔ ج٢ُُٗٔ ذٗحػٍ جُك٤ُٞحش   ِٙ

ًحٕ ؾـ : ٧ٗٚ ًحٕ ٣رًٍ ؾٜىجً ًر٤ٍجً ك٢ ض٘و٤ف ٖؼٍٙ ، ٝئَجُس ػ٤ٞذٚ ٣ٝو٢ٟ ك٢ ٗظْ جُو٤ٛىز ق٫ًٞ )ػحٓحً( ًح٬ًٓ ك٤وحٍ أٗٚ  

 ٣ٌطد جُو٤ٛىز ك٢ أٌذؼس أٍٖٜ ، غْ ٣ًٜذٜح ك٢ أٌذؼس أٍٖٜ ، غْ ٣ؼٍٜٞح ػ٠ِ نٞجٚٚ ك٢ أٌذؼس أٍٖٜ ، غْ ضظٍٜ ٌُِ٘ٞ .

 : ُِر٤ثس أغٍ ٛحّ ك٢ ٖحػ٣ٍس ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔ . ٝٞف . 7ِ

ِ ذٖ قؿٍ ٝنحُٚ جُٗحػٍ ؾـ : ٗٗأ ٤ٍَٛ ك٢ ذ٤ثس ًَ ٖٓ ك٤ٜح ٣طـ٠٘ ذحُٗؼٍ، كأذٞٙ ًحٕ ٖحػٍجً َٝٝؼ أٓٚ جُٗحػٍ جٌُر٤ٍ أٝ 

 ذٗحٓس ذٖ جُـى٣ٍ ٝأنطٚ ٠ِْٔ غْ ٌٝظ جذ٘حٙ ًؼد ٝذؿ٤ٍ جُٔٞٛرس جُٗؼ٣ٍس .

 : ٓح ٓٛحوٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٧ذ٤حش   8ِ

ؾـ :  ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ ج٧ذ٤حش  حٍٛز ك٢ جَُٕٞ )ذكٍ جُط٣َٞ( ، ٝجُوحك٤س جُٔٞقىز )ج٤ُْٔ جٌٌُٔٓٞز(. ٝوجن٤ِس نل٤س ٗحذؼس ٖٓ  

 قٖٓ ض٤ٓ٘وٜح ٌٝٝػس جٌُٛٞ ٝضٍجذ١ ج٧كٌحٌ . جٗطوحء ج٧ُلح  ٝ
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 :  ٓح ج٧ْح٤ُد جُط٢ جْطهىٜٓح جُٗحػٍ   9ِ

ْ ٤ُٝ٘وَ ُ٘ح ضؿحٌذٚ ج٩ٗٓح٤ٗس . ًٔح   ٌَ ؾـ : ج٧ْح٤ُد جُط٢ جْطهىٜٓح جُٗحػٍ ذؼٟٜح نر٣ٍس ؛ ُِطأ٤ًى ػ٠ِ ٚىم ٓح ٣وٍٞ ٖٓ ِق

ْ ، ٤ٍُٝذ١ ذ٤ٖ كؼ٢ِ ج٠ٍُٗ ٝجُؿٞجخ ًٔح إٔ   ؛ ٤ُر٤ٖ  ٗط٤ؿس ٓح -ٝأًػٍ ٜٓ٘ح  -جْطهىّ  أْح٤ُد  ج٠ٍُٗ  ٌَ ٣ؼٍٞٚ ٖٓ ِق

 ج٠ٍُٗ أػط٠ ض٣ٞٗوحً ُِوحٌب ؛ ٧ٗٚ ؾؼَ  جُوحٌب ٣٘طظٍ جُؿٞجخ وجتٔحً.

 :  ُٔحيج آغٍ جُٗحػٍ جْطهىجّ ج٧ِْٞخ جُهر١ٍ ك٢ ذ٘حء جُو٤ٛىز   ِٔٓ

ْ ٌَ  ٤ُٝ٘وَ ُ٘ح ضؿحٌذٚ ج٩ٗٓح٤ٗس . ؾـ : ٧ٗٚ ٣٘حْد ؿٍٜ جُكٌٔس ، ُِٝطأ٤ًى ػ٠ِ ٚىم ٓح ٣وُٞٚ ٖٓ ًٛٙ جُِك

َْ َنلََص جُؿحٗد جُٞؾىج٢ٗ ك٢ جُ٘ٙ   ِٔٔ  :  ػَِ : هِس جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُس ك٢ جُ٘ٙ .أٝ ُ

 ؾـ : ٧ٕ جُٗحػٍ أذ٤حضٚ ٖٓ جُكٌٔس جُط٢ ضؼطٔى ػ٠ِ ج٩ه٘حع جُؼو٢ِ ٫ ج٩ٓطحع جُؼح٠ل٢ ذٜىف ض٤ٞٞف جُلٌٍز ٝجُطؼ٤َِ ُٜح 

 جُٔؼح٢ٗ ج٥ض٤س : :  قىو جُر٤ص ج١ًُ ٣ىٍ ػ٠ِ  ِٕٔ

 ٣وٍٞ أذٞ جُؼ٬ء جُٔؼ١ٍ :  

ُِّٜــــــــــــــــــــــــــح ضََؼــــــــــــــــــــــــــدٌ  ــــــــــــــــــــــــــحزُ  ًُ ــــــــــــــــــــــــــح جَُك٤َ َٔ  كَ

  
ْٖ  ئ٫َّ  أْػــــــــــــــَؿدُ      ـــــــــــــ جِؿـــــــــــــدٍ  ِٓ ِو٣ـــــــــــــحو. كِـــــــــــــ٢ ٌَ َْ  ج

 
 ؾـ : جُر٤ص : 

ـــــــــــٖ ٣َِؼـــــــــــٕ        َٓ َٝ ـــــــــــثُِٔص ضٌَح٤ُــــــــــــــــــــــَق جَُك٤ـــــــــــحِز  َْ 

  
     ِّ ــــــــــــــأَ ـــــــــــــَي ٣َٓ ــــــــــــــح َُ ـــــــــــــ٫ًٞ ٫ أَذـــــ َٖ َق ـــــــــــــح٤ٗ  .غَٔ

 
 جُٔط٘ر٢ : ٣وٍٞ  

ـــــــــــــــــــــٚ جٌُـــــــــــــــــــــ٣ٍْ أًٍٓـــــــــــــــــــــص أٗـــــــــــــــــــــص ئيج  ٌِٓط

  
 ...ضٔـــــــــــــــــٍوج جُِثـــــــــــــــــ٤ْ أًٍٓـــــــــــــــــص أٗـــــــــــــــــص ٝئٕ    

 
 ؾـ : جُر٤ص : 

 ْٖ ـــــــــــ ٓ َٝ  َِ ــــــــــــَؼ ٝفَ  ٣َْؿ ٍُ ـــــــــــ ْؼ َٔ ـــــــــــ٢ جُ ٍِ  كِ ـــــــــــ ِٚ  َؿ٤ْ ـــــــــــ ِِ ْٛ    أَ

  
     ْٖ ــــــــــــــ ٌُ ـــــــــــــــُىُٙ  ٣َ ْٔ ــــــــــــــحً  َقــ ِٚ  َيٓ ــــــــــــــ ــــــــــــــَىّ. َٝ  َػ٤َِْ َ٘٣ 

 
 " ئٗٔح جٍُٔء ذأٚـ٣ٍٚ : هِرٚ ُٝٓحٗٚ" .هحٍ )٘( :   

 ؾـ : جُر٤ص : 

 ُٕ ــــــــــــــح َٓ ــــــــــــــ٠ ُِ ــــــــــــــقٌ  جُلَطَ ْٛ ـــــــــــــــق ِٗ ـ ْٛ ــــــــــــــإجوٙ ِٝٗ    كُ

  
     ْْ ـــــــــــــ ـــــــــــــنَ  كََِ زُ  ئ٫ ٣َْر ٌَ ْٞ ـــــــــــــ ُٚ  ِْ ــــــــــــــ . جَُِّْكـ ِّ ـــــــــــــىَّ  ٝجُ

 

 ػ٠ِ ٗٙ ضؿحٌخ جُك٤حز ضـى٣ٌـرـحش

 (ٔ) 

 

ــــــــــٖ ٣َِؼــــــــــٕ        َٓ َٝ ـــــــــثُِٔص ضٌَح٤ُـــــــــــــــــــــَق جَُك٤ـــــــــحِز  َْ 

  
     ِّ ــــــــــــأَ ـــــــــــَي ٣َٓ ــــــــــــح َُ ـــــــــــ٫ًٞ ٫ أَذـــــ َٖ َق ـــــــــــح٤ٗ  .غَٔ

 
ُْ ػِ  أَػَِــــــــــ ِّ هَرــــــــــــَُِٚ       َٝ ج٧َٓـــــــــــــ َٝ  ِّ َْ ج٤َُـــــــــــــــــــٞ  ِــــــــــ

 
ِْ ٓـــــــــح كـــــــــ٢ َؿـــــــــٍى َػـــــــــْ     ـــــــــ٢ َػـــــــــٖ ِػِـــــــــ ٌَِّ٘٘ َُ َٝ 

 
 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

 :ٍٓجوف  ق٫ٞ  - ٔ

  .ضك٫ٞ  ׄ     أ٣حٓحׄ       -ٝهطح ׄ      ػحٓح ׄ  

   : ٟٓحو ٣ؼٕ - ٕ

 .طـ٤ٍ ٣ ׄ     ٣٘حٍׄ        ٣ٔٞشׄ      ٤ٓ٣ٍ  ׄ  

  ٓلٍو)ضٌح٤ُق( : - ٖ

 .ٌِٓق  ׄ      ضٌِق ׄ       ضٌحُقׄ      ض٤ٌِق ׄ  

  ؾٔغ " جُك٤حز " : - ٗ

          .جُك٤حش ׄ      جُك٤حضحش ׄ       جُك٤٤حش ׄ     جُك٤ٞجش  ׄ  
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  : (ػْ  -أػِْ )ذ٤ٖ   - ٘

 قٖٓ ضو٤ْٓ. ׄ      ض٣ٌٞس ׄ         ٠رحمׄ      ٓوحذِس ׄ  

 ِر٤ط٤ٖ ٢ٛ: ُ جٍُت٤ٓس جُلٌٍز   -ٙ

 ٠ٍٞ جُك٤حز أًٓرٚ جُهرٍز  ׄ   ؾَٜ جُٗحػٍ ذحُـ٤د          ׄ            ٠ٍٞ ق٤حز جُٗحػٍׄ       ٚؼٞذس جُك٤حز  ׄ  

 ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ:" ضٌح٤ُق جُك٤حز"    -7

 ً٘ح٣س ׄ     ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ          جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ     جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس ׄ  

 ّٓ".ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ "ج٧ – 8

 ً٘ح٣س ׄ       ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ          جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ     جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس ׄ  

  ؿى ( ٛٞ: -جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ذ٤ٖ ) ج٧ّٓ  -9

 ض٣ٍٛغ ׄ     ؾ٘حِ ׄ       ٓوحذِسׄ     ٠رحم   ׄ  

  :  (ػْ  -أػِْ )ذ٤ٖ  جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ -  ٓٔ

 قٖٓ ضو٤ْٓ. ׄ     ض٣ٌٞسׄ       ٠رحمׄ      ٓوحذِس ׄ  

 ػ٬هس هُٞٚ" ٣ٓأّ " ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ ذٔح هرِٜح ٢ٛ :    – ٔٔ

 ض٤ٞٞف ׄ     ٗط٤ؿسׄ       ضل٤َٛׄ       ْرد ׄ   

َٖ َق٫ًٞ( ذٔح هرِٜح :هُٞٚ : ػ٬هس  -  ٕٔ ٖ ٣َِؼٕ غَٔح٤ٗ َٓ َٝ (      

 .ضؼ٤َِ ׄ     ضٌحَٓ ׄ      ض٤ٞٞف ׄ      ٗط٤ؿس ׄ   

     ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ هُٞٚ: " ٫ أذح ُي ": – ٖٔ

 نر١ٍ ُلظح ئٗٗحت٢ ٓؼ٠٘ׄ      ئٗٗحت٢ׄ       نر١ٍ ׄ      

 ( https://dardery.site/archives/1763ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 

 (ٕ) 

 ِٚ ــــــــــ ِٞ ِٕ ِػٍ ــــــــــٖ وٝ ِٓ ــــــــــٍَٝف  ؼ َٔ َِ جُ ــــــــــ ــــــــــٖ ٣َؿَؼ َٓ َٝ 

  
ـــــــــــ     َٓ  َٝ  ُٙ ٍْ ِْ ٣َلِـــــــــــ َْ ٣ُٗــــــــــــطَ ـــــــــــط َّٗ ــــــــــِن جُ  .ٖ ٫ ٣َطّـَ

 
 ِٚ ـــــــــــــَ ذِلَـــــــــــــِِٟ ٍَ ك٤ََرَه ــــــــــــُي يج كَٟـــــــــــــ ــــــــــــٖ ٣َ َٓ  َٝ 

  
     ِْ َٓ ـــــــــــً ُ٣ َٝ ـــــــــــُٚ  َٖ َػ٘ ــــــــــــطَـ ُٓ٣ ِٚ ـــــــــــ ِٓ ـــــــــــ٠ هَٞ  .َػِ

 
ـــــــــــــُٚ  َِْ٘ ـــــــــــــح ٣ََ٘ َ٘ح٣َ َٔ ــــــــــــــرحَخ جُ ـــــــــــــٖ ٛـــــــــــــحَخ أَْـــ َٓ َٝ 

  
   ِْ ـــــــــــــــَِّ ُٓ ــــــــــــــــٔحِء ذِ َّٓ ْٕ ٣َـــــــــــــــٍَم أَْـــــــــــــــرحَخ جُ  .َٝ ئ

 
ــــــــ َٝف كِ ٍُ ــــــــ ْؼ َٔ َِ جُ ْٖ ٣َْؿــــــــــــــــَؼ ٓــــــــ َٝ    ِٚ ــــــــ ِِ ْٛ ٍِ أَ ــــــــ  ٢ َؿ٤ْ

  
ــــــــــَىّ     َ٘٣ َٝ  ِٚ ــــــــــ ـــــــــــُىُٙ َيٓــــــــــحً َػ٤َِْ ْٔ ْٖ َقـــــــــ ــــــــــ ٌُ َ٣. 

 
 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

    ٓلٍو " جُٔ٘ح٣ح " : - ٔ  

٤٘س ׄ      َٔ ٤٘س ׄ     جُ ُٔ ٤٘س ׄ      جُ ِٔ  .ج٤ُ٘ٔحׄ     جُ

    ٟٓحو " ٛحخ " : -ٕ  

 .   أٖٓׄ     ّٗؿغ جُطׄ       قوٍّ ׄ      ضٍى ׄ  

ٖ-  : " ُٙ ٍْ   ٍٓجوف " ٣َلِ

 .ًَ ٓح ْرنׄ     ٣كلظٚ ׄ       ٣ك٤ٔٚׄ     ٣ٛٞٗٚ ׄ  

 ك٢ ج٧ذ٤حش ٢ٛ:  جٍُت٤ٓس جُلٌٍز  – ٗ

 قط٤ٔس جُٔٞش     ׄ            ٝٞغ جُٔؼٍٝف ك٢ ٓٞٞؼٚׄ  

 قٌْ ٓٓطٔىز ٖٓ جُك٤حز ׄ        ٕٚٞ جُؼٍٜ ٝجٍُٗف     ׄ  
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 "  ٛحخ أْرحخ ج٤ُ٘ٔس ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ:"  - ٘

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ    جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ      ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ     ً٘ح٣س ׄ  

َْ  ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ " – ٙ ط َّٗ  ".٫ ٣َطَِّن جُ

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ    جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ      ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ     ً٘ح٣س ׄ  

َْ جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ذ٤ٖ )  -7 ط َّٗ ِْ   - جُ    ( ٛٞ:٣ُٗـطَ

 ض٣ٍٛغׄ     ؾ٘حِ         ׄ      ٓوحذِس ׄ      ٠رحم ׄ  

ـُىُٙ )ذ٤ٖ  جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ -  8 ْٔ   :  (َيٓحً  -َقـــــــــ

 قٖٓ ضو٤ْٓׄ     ض٣ٌٞس ׄ       ٠رحمׄ      ٓوحذِسׄ  

ِْ ػ٬هس هُٞٚ"  – 9 َٓ ًُ٣ َٝ َٖ َػُ٘ٚ   " ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ ذٔح هرِٜح ٢ٛ : ٣ُٓـطَـ

 ض٤ٞٞف ׄ     ٗط٤ؿس ׄ      ضل٤َٛ  ׄ     ْرد  ׄ  

َُِْ٘ٚ( ذٔح هرِٜح :هُٞٚ : ػ٬هس  - ٓٔ ََ٘٣ (          

  .ضؼ٤َِׄ     ضٌحَٓ ׄ      ض٤ٞٞف ׄ      ٗط٤ؿس  ׄ   

 ٛحش ٖٓ ج٧ذ٤حش جُر٤ص جُىجٍ ػ٠ِ ًٛج جُٔؼ٫.٠٘ ٣ـ٢٘ جُكًٌ ٖٓ جُوىٌ " .  - ٔٔ

 جُر٤ص جٍُجذغׄ     جُر٤ص جُػحُع ׄ      جُر٤ص جُػح٢ٗ ׄ     جُر٤ص ج٧ٍٝ  ׄ  

 ٖٓ ْٔحش أِْٞذ٤س ُِٗحػٍ ًٔح ٣طٟف ٖٓ ج٧ذ٤حش  -ٕٔ

    كثرة أسالٌب الشرطׄ          التعقٌد اللفظً والمعنويׄ  

 الثانً والثالثׄ         شٌوع الحكمة فً األبٌاتׄ  

 ( :dardery.site/archives/1763https//ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

(ٖ) 

ـــــــــــ٤ِوٍَس   ــــــــــٖ َن ِٓ ٍٍِب  ــــــــــ ــــــــــَى جِٓ ــــــــــٖ ِػ٘ ٌُ ـــــــــــٔح ضَ ٜ َٓ َٝ 

  
     ِْ ــــــــــ ِِ ضُؼَِ ــــــــــح ــــــــــ٠ جُ٘ ــــــــــ٠ َػِ ــــــــــح ضَهلَ ئِٕ نحَُٜ َٝ. 

 
ـــــــــــــإجوٙ ـــــــــــــق كُ ـ ْٛ ــــــــــــٌق ِٝٗ ْٛ ــــــــــــ٠ ِٗ ُٕ جُلَطَ ــــــــــــح َٓ ُِ 

  
     ِّ ـــــــــىَّ ِْ ٝجُ ــــــــــ زُ جَُِّْكـ ٌَ ْٞ ــــــــــ ـــــ ُٚ ـــــــــَن ئ٫  ْْ ٣َْر ـــــــــ  .كََِ

 
 :   ُرىجتَ جُٔوطٍقسجذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

    " : ن٤ِوس"  ؾٔغ  – ٔ  

 .نِوحشׄ     ن٬تنׄ     أن٬مׄ       نِنׄ  

   " : نحُٜح"  ٍٓجوف -ٕ  

 ؾِٜٜح.                   ׄ      ض٤وٜ٘حׄ       ٜ٘حׄ       ػِٜٔحׄ  

    " : ن٤ِوس"  ٓؼ٠٘ -ٖ  

 .ًَ ٓح ْرنׄ     ٠رغ  ׄ       نِنׄ       ٚلسׄ  

 ك٢ هُٞٚ:" ٝئٕ نحُٜح ضهل٠ " ٗٞع جُه٤حٍ   - ٗ

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ     جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ     ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ     ً٘ح٣س ׄ  

 ". ُٓحٕ جُلط٠ ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ " – ٘

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ     جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ     ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ     ً٘ح٣س ׄ  

 

   جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ ٛٞ:  -ٙ

 ض٣ٍٛغׄ        ؾ٘حِ       ׄ     ٓوحذِس ׄ     ٠رحم  ׄ  

 ػ٬هس هُٞٚ" ضؼِْ " ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ ذٔح هرِٜح ٢ٛ : – 7

 ض٤ٞٞفׄ      ٗط٤ؿس ׄ     ضل٤َٛ  ׄ     ْرد  ׄ  

https://dardery.site/archives/1763


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 129

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ػَِ : هِس جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُس ك٢ جُ٘ٙ . - 8

 ٧ٕ ٛىكٚ جُطأغ٤ٍ جُؼح٠ل٢ ٫ جُؼو٢ِ  ׄ        ٧ٕ ٫ ٣ؿ٤ى جُط٣ٍٞٛ  ׄ  

 ؾ٤ٔغ ٓح ْرنׄ      جُؼو٢ِ ٫ جُؼح٠ل٢  ٧ٗٚ ٣ٜىف ئ٠ُ ج٩ه٘حعׄ  

 هحٍ ٤ٍَٛ: – 9

ـــــــــــــإجوٙ ـــــــــــــق كُ ـ ْٛ ــــــــــــٌق ِٝٗ ْٛ ــــــــــــ٠ ِٗ ُٕ جُلَطَ ــــــــــــح َٓ ُِ 

  
     ِّ ـــــــــىَّ ِْ ٝجُ ــــــــــ زُ جَُِّْكـ ٌَ ْٞ ــــــــــ ـــــ ُٚ ـــــــــَن ئ٫  ْْ ٣َْر ـــــــــ  .كََِ

 
 أ١ ج٧هٞجٍ جُطح٤ُس ٣ٞجكن ًٛج جُٔؼ٠٘:

 .ٔن ك٢ ك٤ٚ ُٝٓحٕ جُؼحهَ ك٢ هِرٚهِد ج٧ق ׄ           " . هحٍ )٘( : " جٍُٔء ذأٚـ٣ٍٚ : هِرٚ ُٝٓحٗٚׄ  

 ذ٬ء ج٩ٗٓحٕ ٖٓ ُِٓحٕׄ         .ُٓحٕ جُٔإٖٓ ٖٓ ٌٝجء هِرٚ، ٝهِد جٌُحكٍ ٖٓ ٌٝجء ُٓحٗٚׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1763ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 ػ٠ِ جُٗؼٍ ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ  ٗٛٞ٘ ٓطكٌٍز)جُٞجؾد ج٢ُُُ٘ٔ(  

(ٔ) 

 ٣وٍٞ ٤ٍَٛ ذٖ أذ٢ ٠ِْٔ:

ــــــصَ  أ٫َ -ٔ ــــــؼ١ٍ ٤َُ ــــــٍٟ َٛــــــَ ِٖ َ٣  ُِ  أٌَٟ ٓــــــح جُ٘ــــــح

  
     َٖ ـــــــ ِٓ  ٍِ ـــــــىٝ أَٝ ج٧َٓـــــــ ـــــــْ ٣َر ُٜ ـــــــىج ٓـــــــح َُ ـــــــح ذَ ٤ُِ. 

 
ـــــــــــــــــىج -ٕ ـــــــــــــــــ٢َ  ذَ ُِ  َّٕ ـــــــــــــــــن   َّللَاَ  أَ ـــــــــــــــــ٢ َق  كَُجَوٗ

  
َٕ  ٓـــــــح َّللَاِ  ضَوـــــــٟٞ جَُكـــــــنِّ  ئُِـــــــ٠      .ذحِو٣ـــــــح ًـــــــح

 
ـــــــــــىج -ٖ ـــــــــــ٢َ  ذَ ُِ  َّٕ َِ  أَ ـــــــــــح ـــــــــــ٠ جُ٘ ُْٜ ضَل٘ ـــــــــــ ُْ  ُٗلٞ

  
    ُْٜ أَٓــــــــــــــــٞجُُ َٝ ٫ ٍَ  أٌَٟ َٝ  .كح٤ِٗــــــــــــــــح جُــــــــــــــــَىٛ

 
ٌِىَ  َُٓــــــــصُ  أَّٗــــــــ٢ ُِــــــــ٢َ  ذَــــــــىج -ٗ ــــــــى  َٟٓــــــــ٠ ٓــــــــح ُٓ

  
    ٫ ـــــــــــــ٤ثحً  ْـــــــــــــحذِوحً  َٝ َٕ  ئِيج َٖ ـــــــــــــح ـــــــــــــح. ً  ؾحت٤ِ

 
ــــــــــــثصُ  ٓــــــــــــح ئِيج أٌَجٗــــــــــــ٢ -٘  آ٣َــــــــــــسً  ٫ه٤َــــــــــــصُ  ِٖ

  
    ٢ٗ ٍُ ًِّ ًَ َٝ  ضُــــــــــ ٘ــــــــــصُ  ١ًجَُّــــــــــ ذَؼــــــــــ ــــــــــ٤ح. ًُ ِْ  ٗح

 
ٓــــــــــــح -ٙ َٜطــــــــــــ٢ ضَو٤ٜــــــــــــح َٗلٓــــــــــــ٢ أٌَٟ ئِٕ َٝ ٣ٍ ًَ 

  
ٓــــــــــح     ــــــــــ٢ ئِٕ َٝ ُْ  َٗلٓــــــــــ٢ ضَو ــــــــــٍجتِ ــــــــــح. ًَ  ٓح٤ُِ

 
ـــــــــــــــــــ٠ أٌَٟ ٫ أ٫َ -7 ـــــــــــــــــــٞجِوظِ  َػِ ـــــــــــــــــــح جَُك  ذحه٤ِ

  
    ٫ ـــــــــــــــــىجً  َٝ ٍَ  ئ٫ِّ  نحُِ ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ٤ح. جُِؿر ِْ ٝج ٍَ  جُ

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 السابع؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « الَرواِسٌا » كلمة معنى ما -ٔ

 .المتصدعة ׄ     الثابتة. ׄ    .المنحدرة ׄ    العالٌة. ׄ  

 ؟ بعده بما  األولالبٌت  عبلقة ما -ٕ

 .نتٌجة لما بعده ׄ   .تفصٌل لما بعده ׄ   .إجمال بعده تفصٌل ׄ   .سبب وما بعده نتٌجة ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -ٖ

 .ٌذكرها التً الحقابق وتوكٌد التقرٌر اإلنشابً، ׄ          .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 .حقابق ما ٌذكره من تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ                 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً، ׄ  
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 ؟سمة من سمات  شعرزهٌر بن أبً سلمى  السابقة األبٌات ستعك كٌؾ -ٗ

 . طابع الحماسة والفخر التً اتسم بها شعر زهٌرتشٌر األبٌات هنا إلى  ׄ  

 ؼلبة التشبٌه والوصؾ على شعر زهٌرتشٌر األبٌات إلى  ׄ  

 شٌوع الحكمة فً شعر زهٌر . تشٌر األبٌات إلى  ׄ  

 .شعر زهٌر من ؼرابة فً األلفاظ وتعقٌد فً المعنى ما اتسم بهتشٌر هذه األبٌات إلى  ׄ  

 " !فؤمانً بقً ما وأما فحلم، منها مضى ما أما! شعري لٌت الدنٌا ما ": المزنً هللا عبد بن قال بكر -٘

 حدد من خبلل فهمك لؤلبٌات السابقة البٌت الذي ٌتفق مع هذا المعنى

 .البٌت السابعׄ       دسالسا البٌتׄ     الخامس البٌت ׄ     البٌت الرابع ׄ  

 ، فما هً؟ المعنىتعكس األبٌات سمة من سمات الشعر فً العصر الجاهلً من حٌث  -ٙ

 .اإلنشابٌة األسالٌب من اإلكثار ׄ     فٌها الؽلو أو المبالؽة وقلة المعانً وضوح ׄ  

 . البدٌعٌة المحسنات تكلؾ عدم ׄ       . المجاز ألفاظ استعمال قلة ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟الرابع البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -7

    قوٌهتإكد المعنى وت،  مقابلةׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ُرنًما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -8  جمالها؟ سر ؟ وماالخامسٌت "فً البناِسٌا  ُكنتُ  الَّذي َبعضَ  ُتَذكِّ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 " أسلوب قصر بتقدٌم :لٌِا  َبدا ما لَُهم ٌَبدوقوله فً البٌت السابع:  "  -9

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ       الخبرׄ     المبتدأׄ  

 : األولالبٌت  فً " أَرى .. ما الناسُ  ٌَرى َهلنوع األسلوب فً قوله:"   -ٓٔ

     إنشابً طلبً للتمنًׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ        إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  داللة على :للـــ نكرة الثانًفً البٌت  ( َحق  : ) كلمة جاءت  -ٔٔ

 .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

ٌَّة األؼراض أيِّ  إلى -ٕٔ  وما سبب شٌوعه فً العصر الجاهلً؟ السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

 .وسبب شٌوعه كثرة  العدوات والحروب بٌن القبابل الهجاء، ׄ  

 .سادات العرب من سمات المروءة والكرم فؤؼرت الشعراء بمدحهم وسبب شٌوعه ما اتسم به بعض  الَمْدح، ׄ  

 .وسبب شٌوعها : صفاء فطرتهم ،ورجاحة عقولهم ، والخبرة التً اكتسبوها فً حٌاتهم القاسٌة الحكمة ، ׄ  

 .وسبب شٌوعه ما عرؾ عن العربً من اعتداد لنفسه وعصبٌة لقبٌلته الَفْخر، ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7241ٖ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٓ) 
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(ٕ) 

 ٌقول طرفة بن العبد:

ُّ  ئِيج -ٔ ــــــــٖ هــــــــحُٞج جُوَــــــــٞ ــــــــ٢ ِنِــــــــصُ  كَطــــــــ٠ً  َٓ  أََّٗ٘

  
ــــــــــــصُ      ــــــــــــْ ُػ٤٘ ــــــــــــَ كََِ َٓ ــــــــــــْ أًَ َُ ــــــــــــىِ  َٝ  .أَضَرََِّ

 
ــــــــــــــــصُ  -ٕ َُٓ َٝ  ٍِ ــــــــــــــــ٬ّ ــــــــــــــــطِ  ذَِك ــــــــــــــــسً  ٬عِ جُ هحكَ َٓ 

  
ــــــــــٖ     ٌِ َُ ــــــــــ٠ َٝ ط ــــــــــطٍَكِىِ  َٓ َٓ٣  ُّ ــــــــــٞ ــــــــــىِ  جُوَ  .أٌَكِ

 
ـــــــــإِ -ٖ ـــــــــ٢ كَ ٘ ـِ ـــــــــسِ  كـــــــــ٢ ضَر ِّ  َقِوَ ـــــــــٞ ـــــــــ٢ جُوَ  ضَِوَ٘

  
ئِٕ      .ضَٛـــــــــطَىِ  جَُكٞج٤ٗـــــــــصِ  كـــــــــ٢ ضَوطَِ٘ٛـــــــــ٢٘ َٝ

 
ـــــــــــــح -ٗ ٓ َٝ  ٍَ ـــــــــــــٍجذ٢ َج ٌَ  ضَٗ ـــــــــــــٞ ًَّض٢ جُُهٔ ـــــــــــــ َُ َٝ 

  
ذ٤َؼـــــــــــ٢     ئِٗلـــــــــــحه٢ َٝ طَِـــــــــــى١ ٣ٍَ٠لـــــــــــ٢ َٝ ُٓ َٝ. 

 
َٓ  إَٔ ئُِــــــــــــــ٠ -٘ زُ  ط٢٘ضَكــــــــــــــح ٍَ ــــــــــــــح جَُؼٗــــــــــــــ٤ ُِّٜ ًُ 

  
ٍِوشُ      ــــــــــــــ أُك ــــــــــــــٍجوَ  َٝ ٍِ  ئِك ــــــــــــــىِ  جُرَؼ٤ــــــــــــــ َؼرَّ ُٔ  .جُ

 
ــــــــــــــًج أ٫َ -ٙ َٜ ٍَ  ج٬ُتِٔــــــــــــــ٢ أ٣َُّ ــــــــــــــ ُٟ ؿ٠ أَق َٞ ــــــــــــــ  جُ

  
إَٔ     َٜىَ  َٝ ــــــــ ًّجشِ  أَٖ ــــــــ ــــــــَ جَُِ ــــــــصَ  َٛ ــــــــى١ أَٗ هِِ ُٓ. 

 
٘ـــــــــــصَ  كَـــــــــــإِ -7 ٤َّ٘طـــــــــــ٢ َوكـــــــــــغَ  ضَٓـــــــــــط٤غُ  ٫ ًُ َٓ 

  
ــــــــــَىػ٢٘     ــــــــــح أُذحِوٌٛــــــــــح كَ ــــــــــص ذِٔ ٌَ َِ ــــــــــى١ َٓ َ٣. 

 
 الصواب من بٌن البدابل المتاحة: تخٌر

  للـــداللة على : فً البٌت األول نكرة ( فتى: ) كلمة جاءت  -ٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 من خبلل فهمك للبٌت األول والثانً ما الصفتان اللتان افتخر بهما الشاعر: -ٕ

 .الشهرة والشجاعة ׄ     الفروسٌة والقوةׄ     اعة والكرمالشج ׄ     الشجاعة والقوة ׄ  

 ، فما هً؟ استخدام المحسنات البدٌعٌةتعكس األبٌات سمة من سمات الشعر فً العصر الجاهلً من حٌث  -ٖ

 .اإلنشابٌة األسالٌب من اإلكثار ׄ      فٌها الؽلو أو المبالؽة وقلة المعانً وضوح ׄ  

 . البدٌعٌة المحسنات تكلؾ عدم ׄ        . المجاز ألفاظ استعمال قلة ׄ  

 المعزى الضمنً فً البٌتٌن السادس والسابع. -مما ٌلً  –استنتج  -ٗ

 . كثرة البلبمٌن  الذٌن ٌلومون الشاعر على إسرافه فً خوض الحروب ومجالس الخمر ׄ  

 قدرة الشاعر على مواجهة الموت وهزٌمته ׄ  

 . لة تسلٌم الشاعر بؤن الموت واقع ال محا ׄ  

 .خوؾ الشاعر من الموت ورؼبته فً الهروب ׄ  

 الرابع؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -٘

    قوٌهٌإكد المعنى وٌ،  طباقׄ       ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا حسن تقسٌمׄ  

 ، إثارة الذهنتورٌةׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ٌَّتً  َدفعَ  َتسطٌعُ  الٌة فً قوله:" ما نوع الصورة البٌان -ٙ  جمالها؟ سر ؟ وماالسابع"فً البٌت َمن

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 ؟السادس تالبٌ سٌاق من تفهم كما « الَوؼى » كلمة معنى ما -7

 .مجالس اللهو ׄ     .الحرب ׄ    .مجالس النمٌمة ׄ         .مجالس الشراب ׄ  

 ؟ قبله بما  الخامسالبٌت  عبلقة ما -8

 .قبلهنتٌجة لما  ׄ   .قبلهتفصٌل لما  ׄ   .تفصٌل قبلهإجمال  ׄ      .نتٌجة قبلهسبب وما  ׄ  
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 : البٌت األول فً .." َفتىً  َمننوع األسلوب فً قوله:"   -9

     للفخر وللتعظٌم إنشابً طلبً ׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ        إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

 ؟الؽرض من االستفهام فً البٌت السادس  -مما ٌلً –مٌز  -ٓٔ

 .السخرٌة ׄ                              .ًالنف ׄ                                    التقرٌر ׄ                         .االستنكار ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7242ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 
(ٖ) 

 تقول الخنساء:

ـــــــــــــص -ٔ ٌَ ُقـــــــــــــنَّ  َػ٤٘ـــــــــــــ٢ ذَ َُ  َُٜـــــــــــــح َٝ  جَُؼ٣ٞـــــــــــــ

  
     َٜ ٛــــــــــــح َُ  جَُكــــــــــــَىظُ  ٢َ َؾ٘ـــــــــــــحقِ  َٝ  .جَُؿ٤ِـــــــــــــ

 
ـــــــــــــىشُ  -ٕ ٍَ  كَوَ ٤ـــــــــــــقَ  جُـــــــــــــَىٛ ًَ  ََّ ـــــــــــــ ًَ ً٘ـــــــــــــ٢ أَ ٌُ 

  
     ٍّ ُْٜ ٧َِهـــــــــــــــــــــــــٞج ضُ وَّ َٞ ـــــــــــــــــــــــــ َٓ  َُ  .ه٤َِـــــــــــــــــــــــــ

 
ٍٍ  َػِــــــــــــــ٠ -ٖ ُْ  َٗلَــــــــــــــ ــــــــــــــ  َؾ٘ــــــــــــــحق٢ ًــــــــــــــحٗٞج ُٛ

  
    ِْٜ ــــــــــــــــ٤ َٖ  َػَِ ُْٛ قــــــــــــــــ٤ ٍُ  ضَِوــــــــــــــــح ــــــــــــــــٞ  .هَر

 
ٗ- ٢ٗ ٍَ ًَّ ًَ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــٞج هَٞٓــــــــــــــــــحً  أَنــــــــــــــــــ٢ كَ َُّ َٞ  ضَ

  
ـــــــــــــ٢َّ      ِْٛ َػَِ ٍِ ً ًِ ـــــــــــــ ََ  ٓـــــــــــــح ذِ َُ  ه٤ـــــــــــــ  .ه٤ـــــــــــــ

 
ـــــــــــــــــٍشُ  -٘ ًَ ـــــــــــــــــح٢َُ٘ َي ـــــــــــــــــح كَـ ٌَٗ ـــــــــــــــــإجو١ َٝ  كُ

  
مَ      ٌَّ أَ َٝ  َ٢ ِٓ ــــــــــــــــــٞ ُٕ  هَ ــــــــــــــــــُ َُ  جُُك ــــــــــــــــــ  .جُط٣َٞ

 
ُ   ُـــــــــــــــــــٞٝأُ  -ٙ ُْ  ِػـــــــــــــــــــ ُٜ ـــــــــــــــــــأََّٗ  ِؿٟـــــــــــــــــــحخٌ  ًَ

  
ؿــــــــــــــىٍ      َٓ ـــــــــــــــىَُّٙ  َٝ ــــــــــــــدُ  َٓ َٓ َُ  جَُك  .جُط٣َٞـــــــــــــــ

 
7-  ُْ ـــــــــــــ ـــــــــــــّىجً  ْـــــــــــــحوٝج ُٛ َؼ ُْٛ كـــــــــــــ٢ َٓ ـــــــــــــرح ِٚ 

  
ْـــــــــــــحوٝج     َٝ  ُْ ـــــــــــــ ُٛ ـــــــــــــرحخٌ  َٝ ٍُ  أَٝ َٖ  .ًُٜـــــــــــــٞ

 
 لمتاحة:تخٌر الصواب من بٌن البدابل ا

 ؟األول البٌت سٌاق من تفهم كما « هاض » كلمة معنى ما -ٔ

 .قطع ׄ     .كسر  ׄ    .أنبت ׄ   .أحزن ׄ  

 ؟ قبله بما فً البٌت الخامس فُإادي "  َوَنكا َفؽالَنً قوله : "  عبلقة ما -ٕ

 .قبلهنتٌجة لما  ׄ   .توضٌح ׄ   .تفصٌل قبلهإجمال  ׄ   .نتٌجة قبلهسبب وما  ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب عنو ما -ٖ

 .قومها وسادات أخٌه لفقد وتقرٌرحزنها تؤكٌد اإلنشابً، ׄ                                 .االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 .حزنها لفقد أخٌه وسادات قومها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ                     .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً، ׄ  

ة األؼراض أيِّ  إلى -ٗ ٌَّ  العصر الجاهلً؟ فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الهجاء، ׄ   ٌَّة الجوانب عن النظر بصرؾ للَمْهُجوِّ  األخبلقٌة الجوانب مهاجمة فً َتَركَّ  .الماد

زتَ  الَمْدح، ׄ   ٌة صفاته عن بعًٌدا األخبلقٌة الممدوح صفات َمدح فً َركَّ  .الحسِّ

ز الرثاء، ׄ   َؽنً فً َتَركَّ  .، ووصؾ مشاعر الحزن علٌه للمٌت األخبلقٌة بالصفات التَّ

ز الَفْخر، ׄ    .بالقوة والفروسٌة والشجاعة الفخر فً َتَركَّ

 ، فما هً؟ األسلوبحٌث  تعكس األبٌات سمة من سمات الشعر فً العصر الجاهلً من -٘

 .اإلنشابٌة األسالٌب من اإلكثار ׄ    النفس إلى المعـنى إٌراد بحسن األسلوب متانة ׄ  

 . البدٌعٌة المحسنات تكلؾ عدم ׄ       . المجاز ألفاظ استعمال قلة ׄ  
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 ؟ وما سر جماله؟األول البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٙ

    مقابلة ، تإكد المعنى وتقوٌهׄ       سٌقٌا، ٌعطً جرسا مو سجعׄ  

 ، إثارة الذهنالتفاتׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر ؟ ومااألول"فً البٌت  َعٌنً َبَكتما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -7

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، تعارةاس ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

قَ :  " الخامسقوله فً البٌت  -8 ًَ  َوأَرَّ  " أسلوب قصر بتقدٌم :.الَطوٌلُ  الُحزنُ  َقوِم

 الجار والمجرورׄ        الفاعلׄ        الخبرׄ     المفعول بهׄ  

ُهمُ  ِعزٍّ  أُولوفً قوله:"   -9  : سادسالالبٌت  فً .." ِؼضابٌ  َكؤَنَّ

  إطنابׄ       إٌجازׄ       توكٌدׄ      قصرׄ  

  للـــداللة على : السادسفً البٌت  ( عز ، مجد: ) كلمتً تنكٌر  -ٓٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ              التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7243ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 
 (ٗ) 

 ٌقول عنترة:

ــــــــــــْ -ٔ ٌِّ ــــــــــــ٤ٞكَيَ  َق ٍِ  ٌِهــــــــــــحخِ  كـــــــــــــ٢ ُْ ًَّ  جُُؼـــــــــــــ

  
ئِيج     ُــــــــــــــــــــصَ  َٝ َُ َٗ  ٌِ ٍ   ذِــــــــــــــــــــىج َِ  ُي  .كَحٌَِقــــــــــــــــــــ

 
ئِيج -ٕ ٍْ  ذ٤ُِـــــــــــــــــصَ  َٝ ـــــــــــــــــحُِ ـــــــــــــــــٖ ذِظ ـــــــــــــــــحً  ًُ   حُِٔ

  
ئِيج     ٢َِٜكَــــــــــــــ جَُؿٜحَُــــــــــــــسِ  َي١ٝ َُو٤ــــــــــــــصَ  َٝ  .حِؾ

 
ئِيج -ٖ َٝ  ُٕ ـــــــــــــــح ـــــــــــــــحىَ  جَُؿر َٜٗ  َّ ـــــــــــــــٞ ـــــــــــــــسٍ  ٣َ َٜ ٣ٍ ًَ 

  
َٖ  َػ٤َِـــــــــيَ  َنٞكـــــــــحً      ـــــــــ ِٓ  ِّ َِ  جَِِوقـــــــــح  .جَُؿكلَـــــــــ

 
ٗ-  ِٙ وحَُطَــــــــــــــــُٚ  كَــــــــــــــــحِػ َٓ ٫  ذِٜــــــــــــــــح ضَكلِــــــــــــــــَ َٝ

  
ـــــــــــــِىّ     جِه ـــــــــــــح َقـــــــــــــنَّ  ئِيج َٝ ٍِ  كـــــــــــــ٢ جُِِو َّٝ  .ج٧َ

 
جِنطَـــــــــــــٍ -٘ ـــــــــــــيَ  َٝ ِٓ ٫ًُِ  َُِ٘ل ٘ـــــــــــــ ِٚ  ضَؼِـــــــــــــٞ َٓ  ذِـــــــــــــ

  
ـــــــــص أَٝ     َِّ  صَ ضَكـــــــــ ٣ًٍَٔـــــــــحً  ُٓ َِ   ُـــــــــ  .جُوَٓـــــــــطَ

 
َٔٞشُ  -ٙ ــــــــــــــــٖ ٣ُ٘ؿ٤ــــــــــــــــيَ  ٫ كَــــــــــــــــحُ ِٓ  ِٚ  آكحضِــــــــــــــــ

  
     ٌٖ َُـــــــــــــــٞ ِقٛــــــــــــــ ــــــــــــــ٤َّىضَُٚ  َٝ َٖ  ٍِ  .ذِحَُؿ٘ـــــــــــــــَى

 
ـــــــــــٞشُ  -7 زٍ  كـــــــــــ٢ جُلَطـــــــــــ٠ َٓ َُّ ٌٍ  ِػـــــــــــ  َُـــــــــــُٚ  َن٤ـــــــــــ

  
ــــــــــٖ     ٍَ  ٣َر٤ــــــــــصَ  إَٔ ِٓ ــــــــــٍفٍ  أَْــــــــــ٤ َ٠  َِ  .أًََكــــــــــ

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدابل المتاحة:

 فً األبٌات عاطفة :تسٌطر على الشاعر  -مما ٌلً -حدد  -ٔ

 . الٌؤس والتشاإم ׄ       .الحزن والحسرة ׄ             .األمل والتفاإل ׄ   بالقوةاالعتداد  ׄ  

 ؟ السادس بما قبلهعبلقة البٌت  ما -ٕ

 .توضٌح ׄ    .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٖ

  . توكٌدالو التقرٌر نشابً،اإل ׄ  

 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً، ׄ  

 .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 للنصح واإلرشاد و اإلنشابً جمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد  ׄ  
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 ً المجتمع الجاهلً؟بعض الصفات التً امتاز به العربً ف السابقة األبٌات تعكس كٌؾ -ٗ

 . شجاعة قوة وتشٌر األبٌات هنا إلى ما كان ٌتحلى به العربً من  ׄ  

 .تشٌر األبٌات هنا إلى ما كان ٌتحلى به العربً من فراسة وذكاء وعلم باألنساب  ׄ  

 .تشٌر األبٌات هنا إلى ما كان ٌتحلى به العربً من صفات الكرم والحلم  ׄ  

 . والبٌان الفصاحةا كان ٌتحلى به العربً من تشٌر األبٌات هنا إلى م ׄ  

ة األؼراض أيِّ  إلى -٘ ٌَّ  العصر الجاهلً؟ فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الحكمة، ׄ    .والحرص على حسن الذكر والحمد االتصاؾ بالشجاعة والقوة ،التوجٌه إلى  فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ٌة صفاته عن بعًٌدا األخبلقٌة الممدوح تصفا َمدح فً َتَركَّ  .الحسِّ

ز الهجاء، ׄ    .المكروه كالبخل والجبن  األخبلقٌة ذكر الصفات فً َتَركَّ

ز الَفْخر، ׄ    .بالقوة والفروسٌة والشجاعة الفخر فً َتَركَّ

 الؽرض من األمر فً البٌت الرابع: –مما ٌلً  –حدد  -ٙ

 . التمنً ׄ      . النصح ׄ                       .االلتماس ׄ      التهدٌد ׄ  

َنَما :"تعالىقال  -7 ٌْ مُ  َتُكوُنوا أَ َدةٍ  ُبُروجٍ  فًِ ُكنُتمْ  َولَوْ  اْلَمْوتُ  ٌُْدِرككُّ ٌَّ َش  " ، حدد البٌت الذي ٌتفق مع هذا المعنى: مُّ

 .البٌت السابعׄ       السادس البٌتׄ            الخامس البٌت ׄ       البٌت الثالث ׄ  

 الخامس؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « القسطل » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -8

 .ؼبار المعركة ׄ    أقدام الخٌول . ׄ                 .الرمح ׄ   السٌؾ. ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟األول البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -9

   نى وٌقوٌهطباق ، ٌإكد المعׄ       جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 الثانً والثالثׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ٌِّن كناٌة، السابع البٌت من الثانً الشطر فً -ٓٔ  .جمالها وسر نوعها، فب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ  

 .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز وؾ،موص عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ  

 جمالها؟ سر فً البٌت الثالث ؟ وما " َمقالََتهُ  َفِاعِص ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -ٔٔ

 .شخٌصالت مكنٌة، استعارة ׄ     .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 :  السادسفً البٌت  وسٌلة القصر التً استعملها الشاعر  -مما ٌلً –حدد  -ٕٔ

 إنما استخدامׄ       واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر التقدٌمׄ     والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

 البٌت الخامس : فً " بِِه  َتعلو َمنِزالً  لَِنفِسكَ  رَوِاختَ نوع األسلوب فً قوله:"   -ٖٔ

     للنصحإنشابً طلبً ׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ        إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : نكرة  الخامسفً البٌت  ( َمنِزالً : ) كلمة جاءت  -ٔٗ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ            التهوٌل ׄ  

 :المتنبًقال  -ٔ٘

-  ْٕ ــــــــــــ ــــــــــــُجً  ِػ ْٝ  ػ٣ُ ــــــــــــصْ  أ ــــــــــــصَ  ُٓ أٗ َٝ  ٌْ ٣ٍِ ــــــــــــ ًَ             

  
     َٖ ـــــــــــ٤ ِٖ  ذَ ـــــــــــ ـــــــــــح ٠َْؼ ـــــــــــنِ  جُوََ٘ َنْل ـــــــــــِٞو. َٝ  جُرُُ٘

 
 ل عنترة فً البٌت الخامس:اق

جِنطَـــــــــــــٍ - ـــــــــــــيَ  َٝ ِٓ ٫ًُِ  َُِ٘ل ٘ـــــــــــــ ِٚ  ضَؼِـــــــــــــٞ َٓ  ذِـــــــــــــ

  
ـــــــــص أَٝ     َِّ  ضَكـــــــــصَ  ٣ًٍَٔـــــــــحً  ُٓ .جُ  ُـــــــــ َِ  وَٓـــــــــطَ
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 إلى أي مدى ٌتفق  البٌتان من حٌث المعنى واألسلوب:

 اتفق الشاعران من حٌث المعنى و اختلفا من حٌث األسلوب ׄ     اتفق الشاعران من حٌث المعنى واألسلوب ׄ  

 اتفق الشاعران من حٌث األسلوب و اختلفا من حٌث المعنى ׄ     اختلؾ الشاعران من حٌث المعنى واألسلوب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7245ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١     )
 

(٘) 

 ٌقول النابؽة الذبٌانً معتذرا إلى النعمان بن المنذر:

ـــــــــــح٢ٗ -ٔ ـــــــــــصَ  -أَض َٖ  أَذ٤َ ـــــــــــ ـــــــــــيَ   -جَُِؼ  ُِٔطَ٘ـــــــــــ٢ أََّٗ

  
ــــــــــيَ      ضِِ ــــــــــ٢ َٝ ُّْ  جَُّط ــــــــــح أُٛــــــــــطَ ٜ٘ ــــــــــدُ  ِٓ َٛ أَٗ َٝ. 

 
ــــــــــــــــصُّ  -ٕ َّٕ  كَرِ ــــــــــــــــأَ ــــــــــــــــىجشِ  ًَ ٖــــــــــــــــ٢َ٘٘ جُؼحتِ ٍَ  كَ

  
ِٚ  ٍَٛجْـــــــــحً      ـــــــــ ـــــــــ٠ ذِ ـــــــــ٢ ٣ُؼِ ـــــــــدُ  كٍِجٖ َٗ ٣ُو َٝ. 

 
ى كََِـــــــــــــْ َقَِلـــــــــــــصُ  -ٖ ٍُ ـــــــــــــيَ  أَضـــــــــــــ ِٓ ٣رَـــــــــــــسً  َُِ٘ل ٌَ 

  
     َّ َُـــــــــــــــــ٤ ٌجءَ  َٝ ـــــــــــــــــٍءِ  َّللَاِ  َٝ َٔ َٛدُ  ُِِ ـــــــــــــــــً َٓ. 

 
ــــــــــثِٖ -ٗ ــــــــــصَ  َُ ٘ ــــــــــى ًُ ــــــــــصَ  هَ ــــــــــ٢ ذُِّـِ ــــــــــسً  َػّ٘  ِن٤حَٗ

  
ـــــــــــــيَ      ـُ رِِ ُٔ ُّٕ  جُٞجٖـــــــــــــ٢ َُ ـــــــــــــ ًَخُ  أََؿ ـــــــــــــ أًَ َٝ. 

 
ـــــــــــــــــ٬ -٘ ـــــــــــــــــ٢ كَ ّ٘ ًَ ٍُ ػ٤ـــــــــــــــــىِ  ضَط َٞ ٢ ذِحُ ـــــــــــــــــأََّٗ٘ ًَ 

  
ِِ  ئُِـــــــ٠     طِِـــــــ٢   جُ٘ـــــــح َٓ  ِٚ ٌُ  ذِـــــــ خُ  جُوـــــــح ٍَ  .أَؾـــــــ

 
ــــــــــــــــْ -ٙ ٍَ  أََُ ــــــــــــــــ َّٕ  ضَ زً  أَػطــــــــــــــــحىَ  َّللَاَ  أَ ٌَ  ْــــــــــــــــٞ

  
ـــــــــــٍٟ     ََّ  ضَ ـــــــــــ ـــــــــــيٍ  ًُ ِ ـــــــــــح َٓ ًَخُ  وَٜٝٗ ـــــــــــ ذ ًَ  .٣َطَ

 
ــــــــــــــيَ  -7 ٌّ  كَاِّٗـَ ـــــــــــــــٔ ِـــــــــــــــٞىُ  َٖ ُٔ جُ ـــــــــــــــ َٝ ًِ ٞج  دٌ ًَ

  
َّٖ  ٣َرــــــــــىُ  َُــــــــــْ ٠َََِؼــــــــــص ئِيج     ُٜ ــــــــــ٘ ــــــــــدُ  ِٓ ًَ ٞ ًَ. 

 
ــــــــــــــــإِ -8 ــــــــــــــــىٌ  َٓظِٞٓــــــــــــــــحً  أَىُ  كَ ــــــــــــــــُٚ  كََؼر   ََِٔطَ

  
ئِٕ     ـــــــــــــيُ  َٝ ـــــــــــــيَ  ُػطرـــــــــــــ٠ يج ضَ ػُِ ِٔ ـــــــــــــدُ  كَ  .٣ُؼطِ

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 تسٌطر على الشاعر فً األبٌات عاطفة : -مما ٌلً -حدد  -ٔ

 الٌؤس والتشاإم . ׄ         .الحزن والحسرة ׄ              .مل والتفاإلاأل ׄ   الخوؾ والقلق ׄ  

 بما قبله ؟ السابععبلقة البٌت  ما -ٕ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ؟السادس البٌت سٌاق من تفهم كما « سورة » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -ٖ

 .ملكا ׄ     . منزلة ׄ    .قوة ׄ    .هٌبة ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟الثامن البٌت الوارد فً   اللفظً المحسن ما نوع   -ٗ

   إثارة الذهن،  مراعاة نظٌرׄ       ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا حسن تقسٌمׄ  

 سجع ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 ؟  التشبٌه الوارد فً البٌت الخامسما نوع  -٘

 .مجمل تشبٌه ׄ     .تشبٌه تمثٌلً ׄ    مفصل تشبٌه ׄ     .تشبٌه بلٌػ ׄ  

 :  األسلوب الذي ال ٌشتمل على أسلوب قصر  -مما ٌلً –حدد  -ٙ

   َمذَهبُ  لِلَمرءِ  هللَاِ  َوراءَ  َولٌَسَ ׄ       .َوأَنَصبُ  ِمنها أُهَتمُّ  الَّتً َوتِلكَ  ׄ  

 َكواِكبٌ  كُ َوالُملو َشمسٌ  َفإِنَّكَ ׄ         َرٌَبةً  لَِنفِسكَ  أَتُرك َفلَمׄ    
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 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً أكثر الشاعر من استخدمه  الذي األسلوب نوع ما -7

  . والتوكٌد التقرٌر اإلنشابً، ׄ  

 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشابً، ׄ  

 .الحقابق التً ٌذكرها تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 فس.الن فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك الخبري، ׄ  

ة األؼراض أيِّ  إلى -8 ٌَّ  العصر الجاهلً؟ فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز االعتذار، ׄ    .االستعطاؾ وإظهار الضعؾ وإنكار التهم المنسوبة إلٌه فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ٌة صفاته عن بعًٌدا األخبلقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ  .الحسِّ

ز ء،الهجا ׄ    .المكروه كالبخل والجبن  األخبلقٌة ذكر الصفات فً َتَركَّ

ز الَفْخر، ׄ    .بالقوة والفروسٌة والشجاعة الفخر فً َتَركَّ

 الؽرض من النهً فً البٌت الخامس: –مما ٌلً  –حدد  -9

 . التمنً ׄ      . النصح ׄ                         .االستعطاؾ ׄ      التهدٌد ׄ  

 : السادسالبٌت  فً " سوَرًة  أَعطاكَ  هللَاَ  أَنَّ  َترَ  أَلَمفً قوله:"  ن االستفهامالؽرض م  -ٓٔ

  االستنكارׄ      النفًׄ       التعجبׄ     لتقرٌراׄ  

  للـــداللة على : نكرة  الثالثفً البٌت  ( َمذَهبُ : ) كلمة جاءت  -ٔٔ

  .ظٌمالتعׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 نوع اإلطناب فً البٌت األول : -ٕٔ

 إطناب باالعتراضׄ     إطناب بالتفصٌلׄ    إطناب بالتكرارׄ    إطناب بالترادؾׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7244ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 يٝ ج٩ٚرغ جُؼىٝج٢ٗ                                  

يٝ ج٩ٚرغ جُؼىٝج٢ٗ : أقى قٌٔحء جُؼٍخ ك٢ جُؿح٤ِٛس ، ٖٝحػٍ كحٌِ ٖٓ هىٓحء جُٗؼٍجء ك٢ :  بصاحب النصالتعرٌؾ 

  ٍ َٟ ُٓ ، ه٤َ ُٚ يٝ ج٩ٚرغ جُؿح٤ِٛس ، ٣ٝىػ٠ قٍغحٕ ذٖ جُكحٌظ ذٖ ٓكٍظ ذٖ غؼِرس ٖٓ ه٤ّ ذٖ ػ٬٤ٕ ٣٘ط٢ٜ ٗٓرٚ ئ٠ُ هر٤ِس 

ٍ ٬٣ٞ٠ً قط٠ ه٤َ أٗٚ ذِؾ  ّٔ ْ٘س . ٝٛٞ أقى  7ٓٔ؛ ٧ٕ أكؼ٠ ٍٞذص ئذٜحّ ٌؾِٚ كوطؼطٜح . ٝه٤َ ُٞؾٞو أٚرغ َجتىز ذٍؾِٚ ، ػ

 جُكٌٔحء ُٝٚ ٖؼٍ ٢ِٓء ذحُكٌٔس ٝجُؼظس ٝجُلهٍ ٝٛٞ ٚحقد جُو٤ٛىز جٌُٜٔٗٞز : 

ٌَِـــــــــــــــــــــــــــــص ٓـــــــــــــــــــــــــــــح٫ً  ئِٕ أَأَْـــــــــــــــــــــــــــــ٤ى - َٓ 

  

ــــــــــــــــــٍ     ِٓ ِٚ  كَ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ٤ٍجً  ذِ ــــــــــــــــــ٬٤ً.ؾَ  َْ ٔ 

 

 مناسبة النص

إذا كانت الوصٌة قْواًل ٌقصد به إلى نفع اآلخرٌن من األبناء واألصدقاء واألقارب فً حٌاتهم ، فإن ذا اإلصبع فً هذه 

؛ لكً ٌفٌد منها فً مستقبل حٌاته ، وٌتهٌؤ بها وذلك حٌنما حضرته الوفاة الوصاٌا ٌنقل خبراته وتجارب حٌاته إلى ابنه أُسٌد

 والشرؾ فً قومه ، إن هو حقق تلك الوصاٌا . للسٌادة 

 األفكار:     

 تهٌبة االبن لقبول الوصٌة -ٔ

 سبل التعامل مع قومه -ٕ   

 ضرورة التحلً بصفات السٌادة -ٖ   

 النص  

رِغ جُؼىٝج٢ٗ ٝٛٞ ٣كطٍٟ جذ٘ٚ أ٤ُْىجً كوحٍ : َٚ  أ٠ٚٝ يٝ ج٩

 َٔ ُٛٞ َق٢ّ   َٝػح ّٕ أَذَحَى هْى ك٢ََ٘ ٝ طُٚ   ٣َح ذ٢َُّ٘ ئ ـْ ح ذَِ َٓ َي  ِٓ ـَْص ك٢ هَٞ ْٕ قلِْظطَٚ ذَِ ٤َي ذِٔح ئ ِٚ ٞ ُٓ َٕ ، ٝئ٢ّٗ  َْ جَُؼ٤ ثِ َْ  قط٠ّ 

طَ  ْٓ ََٜي ٣ُِط٤ُؼَٞى ٫َٝ ضَ ١ُْٓ ُْٜ ْٝؾ ْْ ٣ٍَكَُؼَٞى ، ٝجْذ ْغ َُٜ َٞ ج َٞ َي ٣ُِكرَّٞى ، ٝضَ ِٓ ْٖ َؾحِٗرََي ُوَٞ ٢ٍَٗء كحْقلَْظ ػ٢ّ٘ :أَُِ ِْٜ ذِ أْغٍِ َػ٤َِ

ُوَٝى ، ٝ ِّٞ َٓ ُ٣ ْٛ ٌُ ـَح ِٚ ّوضِي  َٞ َٓ ٍُ ػ٠ِ  رُ ٌْ َ٣ٝ ُْٛ ٌُ ًِرَح َي  ْٓ ٍِ ٌْ ُ٣ ُْٛ ٌَ ًِرَح  ّْ ٍِ ٌْ ح ضُ َٔ ً ُْٛ ٌَ ـَح ِٚ  ّْ ٍِ ًْ  أ

٣ٍِم  ّٛ سَ ك٢ِ جُ َٟ ْٜ ٍع جُّ٘ ْْ ٤لََي ، ٝأ َٞ  ّْ ٍ ًْ َٕ ذي ٝأ طؼح ْْ ِٖ ج ٓ ْٖ َى ٝأِػ ٌَ َْ َؾح ي ، ٝأْػُ َٔ ِْ َق٣ٍ حَُِي ، ٝجْق َٔ ْف ذ َٔ ْْ ّٕ ٝج كا

 ْٖ ُٚ ْإُوُوَى   ُي أؾ٬ً ٫ ٣ؼُىَٝى  ٝ ُْ  ّْ ٤ثًح كرًَُِي ٣ُطَ َٖ أََُِس أَقِى  ْٓ ََٜي ػٖ ٓ  ْٝؾ

 المفردات

ػحتٕ :  ق٢ -نِى ، ذو٢ × أٗٚ ًرٍ ْ٘ٚ ٝجهطٍخ ٖٓ جُٔٞش  ٝجُٔوٛٞوِٛي ، ٓحش ، :  ك٢٘ - ٣ؼ٤ٕ× ٣٘حَع جُٔٞش :  ٣كطٍٟ

َّ ، ٞــحم :  ْــثْ - ٤ٓـص×  ،  ٟٓــِي× ٗحٚــكي ، ٍٖٓـىى :  ٓٞٚـ٤ي -جُٔــٞش × جُك٤ـحز :  جُؼــ٤ٕ -جٖـطحم ، قــٖ ، ٖــق× ٓـ

أُـٖ  -: أِٛـي ، أهحٌذـي هٞٓـي -ٝٚـِص ، أوًٌـص :  ذِــص -أِٛٔطـٚ ، ٞـ٤ؼطٚ× : ٝػ٤طـٚ  ٝجُٔوٛـٞوٚـ٘طٚ ، :  قلظطٚ - نحوػي

ُّ ، جٖطى ×  ، ضٍكن ، ٠٫ق أقٖٓ جُٔؼحِٓس ًٖٝ ٤ُ٘حً :  ؾحٗري ٣ؼـُٝى ، ٣ؼِـٞج :  ٣ٍكؼٞى - ضٌرٍ× ضًَُ ، جنٟغ :  ضٞجٞغ -جه

أ ٜـٍ جُٔـٞوز ًٝـٖ ذٖٗٞـحً ٓـغ :  ٝجٍُٔجو جذطْٓ ، جؾؼِٚ ٍٓٗهحً ٓط٨ُثحً ،:  جذ١ٓ ٝؾٜي -ٍٝى ، ٣كطٞج ٖٓ ٖأٗي٣كو× ذوىٌى 

٣ؿؼِـٞى :  ٣ٓـٞوٝى - ضٗـحٌى× ضهطٙ ، ضرهـَ ، ض٘لـٍو :  ضٓطأغٍ - ٣ؼٛٞى× ٣ط٤ؼٞى : ٣٘وحوٝج ُي  -جػرّ ، هطّد × جُ٘حِ 

أ١ ًــٖ ْــه٤حً :  جْــٔف ذٔحُــي -ًٍج٤ٛطــي ، هط٤ؼطــي ، ؾلٞضــي × كرطــي ٓ:  ٓٞوضــي -٣ٓــطؼرىٝى ، ٣كطوــٍٝى × ٣ؼظّٔــٞى ،  ْــ٤ىجً 

ِْ  - ؾٞجوجً  ّ :  ق٣ٍٔي - ٖٚ: جق ٍُ ُْ ُٝقـ ِّٞ :  أػـَُ -ٓح ٣ىجكغ ػ٘ٚ ج٩ٗٓحٕ ٣ٝك٤ٔٚ ، ٗٓحءى  ؼ أْقٍجّ ٝقـٍجت  -أٛـٖ × أًـٍّ ، هـ

 -ٔٓطـ٤ع ٠ٝحُد جُ٘ؿـىز ؼ ٚـٍنحءجُ:  ج٣ٍُٛم - ٝجُٔٓحػىز جُؼٕٞ:  جُٜٟ٘س - : ٠ِد جُؼٕٞ جْطؼحٕ - جنًٍ× : ْحػى  أػٖ
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:  ٣ـطْ - جْطـ٘حء× ٠ِد ٝقحؾس :  ٓٓأُس - جقلظ ، جقْ ، مِ :  ٖٚ - ٣لٞضي ، ٣طؿحَٝى:  ٣ؼىٝى - ػٍٔجً ٓكىوجً  ؼ  آؾحٍ:  أؾ٬

 ٞؼطي .× ٍٖكي ، ٓؿىى :  ْإووى - ٣٘وٙ× ٣ٌَٔ 

    الشرح

 ج٧خ ٓـٖ ضؿـحٌخ ق٤حضـٚ ٝجُطـ٢ ضٟـٔ٘ص ٓرـحوب ٝهـ٤ْ  ضٔػَ ًٛٙ جُٞٚح٣ح ن٬ٚس جُطؿحٌخ ٝجُهرٍز جُط٣ِٞس جُط٢ ػٍكٜح

ٓؼحِٓس هٞٓٚ ذٍكن قط٠  - ٌٔت٤ٓس ٛحٓس أ٠ٚٝ ذٜح ج٧خ جذ٘ٚ قط٠ ٣طرٞأ )٣َٛ ئ٠ُ( ج٤ُٓحوز ٝجٌُٔحٗس جٍُك٤ؼس ك٢ هٞٓٚ ٜٝٓ٘ح 

 .٣كرٞٙ 

 .ضٞجٞؼٚ ٓؼْٜ قط٠ ٣ٍكؼٞج هىٌٙ ٣ٝكطٍٓٞٙ  - ٕ

 ظ٠ ذطحػطْٜ .ٓوحذِطْٜ ذٞؾٚ ٠ِن جُٔك٤ح ٍٓ٘ٗـ وجتٔحً ، ك٤ك - ٖ

 ئٍٖجًْٜ ك٢ ٓحُٚ َٝٗؼٔٚ ؛ ٤ُوطَ جُكٓى ٣ٝهٔى ٤ٍٗجٕ جٌٍُٙ ك٢ هِٞذْٜ . - ٗ

 إٔ ٣ٌٍّ جُٛـحٌ ْٜٓ٘ ًٔح ٣ٌٍّ جٌُرحٌ، ٝذًُي ٣٘ٗأ جُٛـحٌ ػ٠ِ ٓٞوضٚ ، ٝجقطٍجٓٚ ٝٓكرطٚ . - ٘

ٔحقس ٝجُكِْ ٝػىّ ئٌجهس جُـىٓحء جُطك٢ِ ذحُٛلحش ج٣ٌٍُٔس جُط٢ ضإِٛٚ ٤ُِٓحوز ٖٓ ًٍّ ٝٗؿىز ٝئؿحغس ِٜٓٞف ٝجٍُكن ٝجُٓ - ٙ

 ٝجُطؼلق ػٖ ْإجٍ جُ٘حِ . كرٌَ ًٛج ٣ٌٕٞ ًٛج ج٫ذٖ ٤ْىجً ٓطحػحً ك٢ هٞٓٚ 

 : ُٔحيج ذىأ يٝ ج٩ٚرغ ٗٛحتكٚ ذح٩ٖحٌز ئ٠ُ ق٤حضٚ جُط٣ِٞس جُط٢ ػحٖٜح   ِٔ

ٝذـًُي ٣ؿـًخ ج٧خ جٗطرـحٙ جذ٘ـٚ  ؾـ : ٤ُر٤ٖ ُٚ إٔ ٠ٍٞ جُك٤حز أًٓرٚ نرٍز ػ٤ٔوـس ذحُك٤ـحز ٝجُ٘ـحِ ، ٝػٍكـٚ ذٔـح ٣٘لـغ ٣ٟٝـٍ ، 

٬ُْطٔحع ُٔح ٣وٍٞ ٫ٝ ٣ٌطل٢ يٝ ج٩ٚرغ ذًٜٙ ج٫ُطلحضس ذَ ذ٤ٖ ُٚ أٗٚ ئٕ ػَٔ ذ٘ٛحتكٚ ٗحٍ ٌٓحٕ ج٤ُٓحوز ك٢ هٞٓـٚ ، ٝٚـحٌش 

 ُٚ ُُٓ٘س أذ٤ٚ جُؼظ٤ٔس.

َّ ضىٍ ضِي ج٤ُٚٞس   ِٕ  : ػ٬

طْٜ ك٢ ٗوَ ن٬ٚس ضؿحٌذْٜ ئ٤ُْٜ ؛ قط٠ ٣ٓطل٤ىٝج ذٜـًٙ ؾـ : ضىٍ ػ٠ِ ٓىٟ قٍ٘ ج٥ذحء ػ٠ِ أذ٘حتْٜ ٝكًِجش أًرحوْٛ ، ٌٝؿر

جُٞٚح٣ح ك٢ ٓٓطورِْٜ ذ٤ٖ هْٜٞٓ ٝػ٤ٍٗضْٜ ، ًٝٛٙ جُلٟحتَ جُط٢ ُٞ ػَٔ ذٜح أ١ ئٗٓحٕ كاٗٚ ٣رِؾ ذٜح أٌكغ جُٔ٘ـحٍَ ٝأػ٬ٛـح 

 ذ٤ٖ ٖٓ ٣طَٛ ذْٜ ٣ٝؼ٤ٕ ذ٤ْٜ٘ .

 : ٓح جٌُٔحٗس جُط٢ ذِـٜح يٝ ج٩ٚرغ ك٢ هٞٓٚ   ِٖ

 وز ٝجُُػحٓس ك٢ هٞٓٚ .ؾـ : ذِؾ ج٤ُٓح

 ألوان الجمال

 . ٕأِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ ٗىجء ُِط٘ر٤ٚ ، ٝئ ٜحٌ جُؼطق ٝجُك٘ح : )  )٣ح ذ٢َُّ٘

 . ضٛـ٤ٍ جذٖ ُِطى٤َُ ، ٣ٝىٍ ػ٠ِ جُكد ٝجُٔٞوز ٝجُوٍخ : )  )ذ٢َُّ٘

ُِ ًٞٚح٣ح.)ئٕ أذحى هى ك٠َِ٘ ٝٛٞ ق٢ (: ذٍجػس جْط٬ٍٜ ، ق٤ع ئٜٗح ضطٟٖٔ ض٤ٜٔىجً ٌجتؼحً ٓرٌٍج 

 .)ئٕ أذحى هى ك٠َِ٘ ٝٛٞ ق٢( : أِْٞخ ٓإًى ذٔإًى٣ٖ )ئٕ ، ٝهى + جُلؼَ جُٔح٢ٞ( 

  . ٍئٕ أذحى هى ك٠َِ٘ ٝٛٞ ق٢( : ً٘ح٣س ػٖ جُٟؼق ٝجٌُر( 

  . ِق٢( : ئ٠٘حخ ذح٫ػطٍجٜ ٬ُقطٍج ٞٛٝ( 

  طٟحو .ػحٔ( : ٓكٖٓ ذى٣ؼ٢ / ٠رحم ٣رٍَ جُٔؼ٠٘ ٣ٝو٣ٞٚ ٣ٝٞٞكٚ ذحُ  -ق٢( ، )ك٢٘  -)ك٢٘ 

  ٝػحٔ قط٠ ْثْ جُؼ٤ٕ( : ً٘ح٣س ػٖ ٠ٍٞ جُك٤حز ، ٍْٝ ؾٔحٍ جٌُ٘ح٣س : ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘( 

 ٓٛكٞذحً ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .      

 ٔجُؼ٤ٕ ( ذ٤ٜ٘ٔح ضؿحّٗ ٚٞض٠ ٣ؼط٢ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝٔطؼٜح ٣ٝػ٤ٍ جًُٖٛ .  –) ػح 

.ٍٔقط٠( قٍف ؿح٣س ٣ٞق٠ ذطٍٞ جُؼ( 

  . ٕ٤ُٚٞٓي ..( : أِْٞخ ٓإًى ذا  )ٝئ٢ٗ 

  ٤ُٚٞٓي ذٔح ئٕ قلظطُٚ ذِـص ك٢ هٞٓي ٓح ذِـطُٚ( : ً٘ح٣س ػٖ أ٤ٔٛس جُٞٚح٣ح ٌٍٝٞٝز جُطٔٓي ذٜح  )ٝئ٢٘ٗ 

 ك٢ٜ ْر٤َ ج٤ُٓحوز ، ٍْٝ ؾٔحٍ جٌُ٘ح٣س : ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذحً ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .      

 ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف . )كحقلظ ػ٢٘( : أِْٞخ 

 . ٕ٤ُٚٞٓي ذٔح ئٕ قلظطُٚ ذِـص ك٢ هٞٓي ٓح ذِـطُٚ( : ٓكٖٓ ذى٣ؼ٢ / ْؿغ ٣ؼط٢ ؾٍْحً ٤ْٞٓو٤حً ٓكررحً ٨ُي (  ٕذٔح ئ(

 قلظطٚ (: جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس ضٌٛٞ جُٞٚح٣ح ًُ٘ج ٣ؿد جُكلح  ػ٤ِٚ  ٍْ ؾٔحُٜح جُطؿ٤ْٓ.
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  ٖجُُُٔ٘س ، ٝجُُػحٓس .)ذِـص ك٠ هٞٓي ٓح ذِـطٚ(: ً٘ح٣س ػ ْٞٔ 

 . هٞٓي( : ج٩ٞحكس ضل٤ى ج٫ٗطٔحء ٝجُطه٤ٛٙ ٝضٞق٢ ذح٫ػطُجَ ٝجُكد( 

 . ُٚ ذِـص ك٠ هٞٓي ٓح ذِـطٚ( : ك٢ ًٛج جُطؼر٤ٍ ذ٤حٕ ُ٘ط٤ؿس ج٫ُطُجّ ذحُٞٚح٣ح ئه٘حػح ٬ُذٖ ٝجْطٔحُس( 

 الحظ أن: 

 عة فهً خٌر تمهٌد لقول الوصاٌا الواردة مقدمتها ، وقد كانت بار : الفقرة السابقة من الوصٌة تمثل

بعدها ، فاألب لم ٌفاجا ابنه بهذه الوصاٌا .و األسلوب فى المقدمة خبرٌا لتقرٌر المعنى وبٌان صدقه حٌث إن المتحدث ،  

 مودع للحٌاة مستقبل للموت .

 .كحقلظ ػ٢٘( : أِْٞخ أٍٓ ُِكع ٝ جُ٘ٛف .ٝجُلحء ُِطٍض٤د ٝجٍُٓػس ٝجُطؼو٤د( 

  ُِؾحٗري ُوٞٓي ٣كرٞى( : أِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف  . )أ ْٖ 

. ) ْٖ  )٣كرٞى( ٗط٤ؿس ُِطِد هرِٜح )أُ

 . ٕؾحٗري ُوٞٓي ٣كرٞى( : ً٘ح٣س ػٖ جُطٞجٞغ ٝأ٤ٔٛس قٖٓ جُٔؼحِٓس ٝجُطٍكن ٓغ جُؿ٤ٍج ْٖ  )أُِ

 . هٞٓي( : ج٩ٞحكس ضل٤ى ج٫ٗطٔحء ٝجُطه٤ٛٙ ٝضٞق٢ ذح٫ػطُجَ ٝجُكد( 

 . ٝضٞجٞغ ُْٜ ٣ٍكؼٞى( : أِْٞخ أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف( 

 . ِ٣ٍكؼٞى( ٗط٤ؿس ُِطِد هرِٜح )ضٞجْٞغ( ، ٝضٞق٢  ذٓٔٞ ٌٝكؼس ٌٓحٗس جُٔطٞجٞغ ػ٘ى جُ٘ح( 

  ٣ٍكؼٞى( : ٓكٖٓ ذى٣ؼ٢ / ٠رحم ٣رٍَ جُٔؼ٠٘ ٣ٝو٣ٞٚ ٣ٝٞٞكٚ ذحُطٟحو  -)ضٞجٞغ 

   ٍُِٓكع ٝجُ٘ٛف  .)جذ١ٓ ُْٜ ٝؾٜي ٣ط٤ؼٞى( : أِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ أ 

. )٣ط٤ؼٞى( ٗط٤ؿس ُِطِد هرِٜح )جذ١ٓ( 

  : جذ١ٓ ُْٜ ٝؾٜي ٣ط٤ؼٞى( : ً٘ح٣ٚ ػٖ جُرٍٗ ٝجُرٗحٖس ٝج٩ٍٖجم ٝقٖٓ جُِوحء  ، ٍْٝ ؾٔحٍ جٌُ٘ح٣س( 

 ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذحً ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .     

  ٝجُٔؿٌٍٝ )ُْٜ( ٣ل٤ى جُطأ٤ًى ٝجُطه٤ٛٙ .)جذ١ٓ ُْٜ ٝؾٜي ٣ط٤ؼٞى( : أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ جُؿح ٌ 

  . ٍوٝى( : أِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ ٢ٜٗ ُِ٘ٛف ٝجُطك٣ً ِّٞ  )٫ ضٓطأغٍ ػ٤ِْٜ ذ٢ٗء ٣ُٓ

.وٝى( ٗط٤ؿس ُِطِد هرِٜح )٫ ضٓطأغٍ( ، ٝضٞق٢ ذٓٔٞ جٌُٔحٗس جُط٢ ٤َْٛ ئ٤ُٜح ج٫ذٖ ُٞ جضرغ ضِي جُ٘ٛحتف ِّٞ ُٓ٣( 

 . ٍُٖٞٔٗة (: ٌٍٗز ُِؼّٔٞ ٝج( 

   ِٜ طَأْغٍِ َػ٤َِ ْٓ ََٜي ٣ُِط٤ُؼَٞى ٫َٝ ضَ ١ْ ُْٜ ْٝؾ ُٓ ْْ ٣ٍَكَُؼَٞى ، ٝجْذ ْغ َُٜ َٞ ج َٞ َي ٣ُِكرَّٞى ، ٝضَ ِٓ ْٖ َؾحِٗرََي ُوَٞ ٢ٍَٗء )أَُِ  ْ ذِ

ُوَٝى( : ٓكٖٓ ذى٣ؼ٢ / ْؿغ ٣ؼط٢ ؾٍْحً ٤ْٞٓو٤حً ٓكررحً ٨ُيٕ .      ِّٞ َٓ ُ٣ 

 ٌْٛ٣ٌٝرٍ ػ٠ِ ٓٞوضي ٚـحٌْٛ( : ضٗر٤ٚ ٓؿَٔ ، ق٤ع ٖرٚ  )أًٍّ ٚـحٌْٛ ًٔح ضٌٍّ ًرحٌْٛ ٣ٌٍٓي ًرح 

 ئًٍجّ ج٫ذٖ ُِٛـحٌ ذاًٍجٓٚ جٌُرحٌ ، ٣ٝٞق٢ ذأ٤ٔٛس جُٔٞوز ٝجُك٘حٕ ك٢ جُؼ٬هحش ج٩ٗٓح٤ٗس ٌَُ جٍُٔجقَ     

 جُؼ٣ٍٔس جُٔهطِلس .     

 ، أًٍّ ٚـحٌْٛ ًٔح ضٌٍّ ًرحٌْٛ( : أِْٞخ أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف( 

( ك٘ط٤ؿس قٖٓ جُٔؼحِٓس ٓغ جُٛـحٌ إٔ ٣ٌرٍٝج ػ٠ِ قرٚ ٝٓٞوضٚ .)٣ٌٍٓي( ٗط٤ؿس ُِطِد ه ّْ  رِٜح )أًٍ

 . ٕأًٍّ ٚـحٌْٛ ًٔح ضٌٍّ ًرحٌْٛ( : ٓكٖٓ ذى٣ؼ٢ / ْؿغ ٣ؼط٢ ؾٍْحً ٤ْٞٓو٤حً ٓكررحً ٨ُي( 

 . ٍأًٍّ ٚـحٌْٛ .. ٣ٌرٍ ػ٠ِ ٓٞوضي ٚـحٌْٛ( : ً٘ح٣س ػٖ جُطوى٣ٍ ٝج٩ؾ٬ٍ ٖٓ جُؿ٤ٔغ جٌُر٤ٍ ٝجُٛـ٤( 

 ى٣ْ " ػ٠ِ ٓٞوضي " : أِْٞخ هٍٛ ٣ل٤ى جُطه٤ٛٙ ٝج٤ٔٛ٧س .ضو 

  ًٌْٛرحٌْٛ( : ٓكٖٓ ذى٣ؼ٢ / ٠رحم ٣رٍَ جُٔؼ٠٘ ٣ٝو٣ٞٚ ٣ٝٞٞكٚ ذحُطٟحو . -)ٚـح 

 .  جْٔف ذٔحُي( : أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف( 

 ٘٠ ٓٛكٞذحً )جْٔف ذٔحُي( : ً٘ح٣س ػٖ جٌٍُّ ٝجُؿٞو ٝجُؼطحء جُٔطىكن ، ٍْٝ ؾٔحٍ جٌُ٘ح٣س : ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ 

 ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .     

 . جْٔف( : ضٞق٢ ذإٔ ج٩ٗلحم ك٠ جُؼٍٓ ٝج٤ٍُٓ ٓٔح ٣ٞق٢ ذأٚحُس ٌْٝٞل ٚلس جٌٍُّ ٝجُؿٞو( 

 ٙٓحُي( : جٌُحف ُِطه٤ٛ( 

 .  جقْ ق٣ٍٔي( : أِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف( 
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 ذـحُٔؼ٠٘  ٍخ ٝٞـٌٍٝز قٔـح٣طْٜ ٝٚـْٜٞٗ ، ْٝـٍ ؾٔـحٍ جٌُ٘ح٣ـس : ج٩ض٤ـحٕ)جقْ ق٣ٍٔي( : ً٘ح٣س ػٖ ٌٓحٗس جُ٘ٓحء ػ٘ى جُؼ

 ٓٛكٞذحً ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

 . ٙجقْ ، ق٣ٍٔي( : ؾ٘حِ ٗحه( 

 . ٙق٣ٍٔي( : جٌُحف ُِطه٤ٛ( 

  .  أػَُ ؾحٌى( : أِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/  أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف( 

  وى٣ٍٙ ، ٍْٝ ؾٔحٍ جٌُ٘ح٣س : ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذحً ذحُى٤َُ )أػَُ ؾحٌى( : ً٘ح٣س ػٖ جقطٍجّ جُؿحٌ ٝض 

 ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .     

 .جْطؼحٕ ذي( : أِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف ْٖ َٓ  )أِػٖ 

. ٍُٞٔٗجْْ ٍٓٞٚٞ ٣ل٤ى جُؼّٔٞ ٝج ) ْٖ َٓ ( 

 جْــطؼحٕ ذــي( : ً٘ح٣ــس ػــٖ جُٗــٜحٓس ، ْٝــٍ ؾٔــحٍ جٌُ٘ح٣ــس : ج٩ ْٖ ــ َٓ ض٤ــحٕ ذــحُٔؼ٠٘ ٓٛــكٞذحً ذحُــى٤َُ ػ٤ِــٚ كــ٢ ئ٣ؿــحَ )أِػــٖ 

 ٝضؿ٤ْٓ .

  ٖجْطؼحٕ ذي( : ٓكٖٓ ذى٣ؼ٢ / ٠رحم ٣رٍَ جُٔؼ٠٘ ٣ٝو٣ٞٚ ٣ٝٞٞكٚ ذحُطٟحو . -)أِػ 

 . أًٍّ ٤ٞلي( : أِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف( 

   :) ذ٤ٖ ًٛٙ جُؿَٔ ْؿغ ، )جْٔف ذٔحُي ، جقْ ق٣ٍٔي ، أػَُ ؾحٌى ، أًٍّ ٤ٞلي ، أػٖ ٖٓ جْطؼحٕ ذي 

 ٣ؼط٢ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ُٚ ج٧يٕ ٣ٝػ٤ٍ جًُٖٛ .

 . أٍْع جُٜٟ٘س ك٢ ج٣ٍُٛم(: أِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف( 

  أٍْع جُٜٟ٘س ك٢ جُٛـ٣ٍم( : ً٘ح٣ـس ػـٖ ٗؿـىز جُِٜٔـٞف ٝجُرطُٞـس ٝجُٗـؿحػس ، ْٝـٍ ؾٔـحٍ جٌُ٘ح٣ـس : ج٩ض٤ـحٕ  ذـحُٔؼ٠٘(

 ٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .ٓٛكٞذحً ذحُى٤َُ ػ٤ِ

 ٍؾٔـحٍ  )كإ َُي أؾ٬ً ٫ ٣ؼىٝى( : ضؼ٤َِ ُٔـح هرِٜـح ، ً٘ح٣ـس ػـٖ إٔ جُٔـٞش ٛـٞ جُٜ٘ح٣ـس جُٔكطٞٓـس جُطـ٢ ٫ كـٍجٌ ٜٓ٘ـح ، ْٝـ

جٌُ٘ح٣س : ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذحً ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ضؿ٤ْٓ ، ٣ٝؿَٞ إٔ ضٌٕٞ جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس ك٤ٜح ضٛـ٣ٍٞ ٨ُؾـَ ذاٗٓـحٕ 

 طحى ٣ٝطؼىجى .٫ ٣طه

.ٕكإ َُي أؾ٬ً ٫ ٣ؼىٝى( :أِْٞخ ٓإًى ذا( 

 . ٝؾٜي ػٖ ٓٓأُس أقى ٤ٖثحً( : أِْٞخ ئٗٗحت٢ ٠ِر٢/ أٍٓ ُِكع ٝجُ٘ٛف ٖ ُٚ ( 

. ٝؾٜي ػٖ ٓٓأُس أقى ٤ٖثحً( : ً٘ح٣س ػٖ جُؼلس ٝ جُك٤حء ٝػُز جُ٘لّ  ك٢ جُطِد ٖ ُٚ ( 

  س  ، ٍْٝ ؾٔحٍ جُٔؿحَ جُىهس ٝج٣٩ؿحَ .)ٝؾٜي( : ٓؿحَ ٍَْٓ ػٖ جُ٘لّ ، ػ٬هطٚ : جُؿُت٤ 

  ٤ٖثحً( : ٌٍٗز ُِؼّٔٞ ٝجٍُٗٔٞ . -)أقى 

   ٕكرًُي ٣طْ ْإووى( : ٗط٤ؿس ُٔح هرِٜح ، ًٝ٘ح٣س ػٖ أ٤ٔٛس جُٞٚح٣ح جُٓحذوس ، ٍْٝ ؾٔحٍ جٌُ٘ح٣س : ج٩ض٤ح( 

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذحً ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .     

 " : )جُلحء " ُِطٍض٤د ٝجُطؼو٤د ٝجٍُٓػس .  )كرًُي ٣طْ ْإووى 

 . ضوى٣ْ " ذًُي " ٣ل٤ى جُطه٤ٛٙ ٝج٤ٔٛ٧س 

  . ئٞحكس ج٤ٍُٟٔ )ًحف جُٔهح٠د( ٌُِِٔحش : ضل٤ى جُطه٤ٛٙ ٝجُط٤ًٞى ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز 

 الحظ أن: 

من ٌستمع ، والكاتب هنا فً : أن الموصً قد أكثر من كناٌاته ؛ ألن الكناٌة فٌها تلمٌح ٌوحً بالتلطؾ ال تصرٌح ٌجرح  -ٔ  

 موقؾ الناصح الذي ٌحتاج إلى الترّفق واللٌن ؛ حتى تلقى نصابحه القبول .

 .: أن معظم األسالٌب اإلنشابٌة كانت أسالٌب إنشابٌة / أمر  ،  وؼرضها : النصح واإلرشاد   -ٕ 
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ؼٌٛٞ ٔ ِ ٠ أ١ ُج ُٝئ    ٙ ُ٘ ًج ج ٕ ج٧وذ٤سٛ  ُلٞ٘ ٖ أ١ ج  ٓ:   ٢ ٘ٔط  ج٧وذ٤س ٣

 ؾـ : ٖٓ كٖ جُٞٚح٣ح ، ٣ٝ٘ط٢ٔ ئ٠ُ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ .

٤ٚس   ٕ ِ ؼ٠٘ جُٞ ٓحٓ   : 

ؾـ : ج٤ُٚٞس ػرحٌز ػٖ هٍٞ ق٤ٌْ ٚحوٌ ٖٓ ئٗٓحٕ ق٤ٌْ ٓؿٍخ نر٤ٍ ذحُك٤ـحز ٣وـىّ ك٤ٜـح جُٔٞٚـ٢ ن٬ٚـس ضؿحٌذـٚ ُٔـٖ ٣كـد 

 ٖٓ أِٛٚ ٝي٣ٝٚ ؛ ٤ُ٘طلغ ذًٜٙ ج٤ُٚٞس ك٢ ق٤حضٚ جُوحوٓس . 

ِ ُِٖٞ ٜح . :  ٞك ُجء .ٝ   ٤ٚس أؾ

 ؾـ : أؾُجء ج٤ُٚٞس : 

 جُٔوىٓس : ك٤ٜح ض٤ٜٔى ٝض٤ٜثس ُورٍٞ ج٫ذٖ ٗٛحتف ج٧خ . - ٔ

 جُٔٞٞٞع : ٝك٤ٚ ػٍٜ ٨ُكٌحٌ ك٢ ٝٞٞـ ٝئه٘حع . - ٕ

 جُهحضٔس : ك٤ٜح أؾَٔ ٓٞؾُ ُٜىف ج٤ُٚٞس .  - ٖ

٤٘س   ٗ ِ ُل ٤ٚس ج ٔحش( جُٞ (ْ ٙ ٛحت ْ ن ٓح ٛأ  : 

ٚـىم جُؼح٠لـس ٝهـٞز  -هٍٛ جُؿَٔ ٝجُلوـٍجش –هٞز جُؼرحٌز  -ُل٤٘س : ٝٞٞـ ج٧ُلح   ، ُْٜٝٞطٜح ؾـ : أْٛ نٛحتٙ ج٤ُٚٞس ج

 ..جْطهىجّ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ، ٓػَ : جُٓؿغ ، ٝجُؿ٘حِ ، ٝجُطرحم ،  -ٝٞٞـ جُٔؼح٢ٗ  -ضٍجذ١ ج٧كٌحٌ  –ج٩ه٘حع ٝجُطأغ٤ٍ 

ِ ٘   ٢ٚٞ ٍز ػ٠ِ جُٔ ٤ٓط ؼح٠لس جُٔ ٓح ُج  : 

ٓوّحؾـ :   ّ ٔوح ى ُج ُٝج ٤ٚس  س   ٝ ٍٓج ٝجٌُ ُز  ؼ ٜح ُج ٣ٍى ٫٘ذ ُط٢ ض ٤ٗس ج كح ٞز ُج ٢ ػح٠لس ج٧ذ  ْٛ ؼ ؼح٠لس   ،ٗ  ٕ ُج ٞ ٕ ٌض ٛح أ ٓح ٔح ػ ٙ ك ٌٟح س جقط ٙ قُح ُٞى ُ

 ٚ ًج كؼح٠لط ُٝ إوو ،  كد ٝجُٓ ٤ِثس ذُح ٚحوهس جُٔ  ٕ ٞ ٕ ٌض ٝ أ ٫ ؿٍ ٍزٝ  ٓرٖح كس   .ٝٞج

ٜح  ٙ ِ ٤ُ ٚ ئ ٞ  ج٧خ ج٘ذ ُط٢ ٣ىػ ْ ج ُو٤ ٓح ج  : 

 .، ٝئؿحغس جُِٜٔٞف جُؿحٌٚلحش جٍُٔٝءز ٝجُ٘ؿىز ، ٝئًٍجّ  -جٌٍُّ  -جُؼطق ػ٠ِ جُٛـ٤ٍ   -جُطٞجٞغ   -  : جٍُكن جُو٤ْؾـ : 

ِ7 : َ ٌٞ : ػِ س جُٛ ٤ٚس .  ِه ٤ُس ك٢ جُٞ ه٤ح  ُج

 ٧ٕٝ جُـ٘ٙ ٣طؿـٚ ئُـ٠ ضٞؾ٤ـٚ جُ٘ٛـفجُه٤ح٤ُس ك٢ ج٤ُٚٞس ؛ ٫ػطٔحوٙ ػ٠ِ ج٩ه٘حع جُؼو٢ِ ٫ ج٩ٓطـحع جُؼـح٠ل٢  جٌُٛٞ ؾـ : هََِّص

 .ٝج٩ٌٖحو .

٤ًى :   8ِ ُٞط ٤ُد ج ْح ٖ أ ٌ ج٧خٓ  ًػح َ : ئ ٕ أذحى هى ك٠َِ٘: ػِ ٤ٚي   -.. ئ ُٞٓ  ٢٘ٗ َي أؾ٬ً  -ٝئ  ُٕ  .. "  كا

 ؾـ : أًػٍج٧خ ٖٓ ًٛٙ ج٧ْح٤ُد ٣ُُٔى ٖٓ ج٩ه٘حع ٝجُطأغ٤ٍ ػ٠ِ ج٫ذٖ ذأ٤ٔٛس ٓح ٣ِو٤ٚ ػ٤ِٚ.

٤ٚس   9ِ ٓطهّى ك٢ جُٞ خ جُٔ ِْٞ ع ج٧ ٓح ٞٗ  : 

ع ج٧ْ ؾـ : ٚ .ضٞ٘ ٘ر٤ ُط ٝج ٖحو  ٝج٩ٌ ف  ِ٘ٛ ٗحءُ  ٝج٩ٗ ٤ًى ،  ُطأ ٝج  ٍ ٣ٍ ِطو ٍ ؾحءُ  هر ٗحء ، ُج ٝج٩ٗ  ٍ هر ٖ ُج خ ذ٤ ِٞ  

ِٔٓ ُ٘ٙ ٍ ج ٖ ن٬ ٚرغٓ  ١ًُ ج٩ ٞذ٤س  ِْ ٔحش ج٧ ٓح جُٓ  : 

ٞذ٤س: ِْ ٚ ج٧ ٔحض  ؾـ: ْ 

ٜح . -ٔ ٍض٤ر ٝض  ٌ ٌح ٍجذ١ ج٧ك  ض

٘ط٤ؿس -ٕ ُٝج ٓرد  ٖ ُج ٍذ١ ذ٤ ُٝج  َ ٤ِ ُطؼ ّ ج ٓوح ٤ٔس ك٢  َ ج٫ْ ؿٔ ّ ُج ْطهىج  . . ج

ؾ٤ٚ -ٖ ُٞط ٝج ف  ُ٘ٛ ٕ ج ٖ ضل٤ىج ِط٤ ٢ ُج ُٜ٘ ٝج  ٍ ـط٠ ج٧ٓ ٤ٚ ٗحت٢ ك٢  خ ج٩ٗ ِْٞ ٍ ػ٠ِ ج٧ ًػ ٔحو ج٧  ج٫ػط

ؿغ . -ٗ ٤ْو٠ جُٓ ٞ ٙ ػ٠ِٓ  ٔحو ٝجػط  ، َ ؿٔ ٍ ُج ٝٛه ُٞس ج٧ُلح  ،  ْٜ 

٘طحتؽ . -٘ ُٝج ٓحش  ٔوى ٞ ٣ؼٍف ُج ٍز ج٧خ ٜك ٍ ػ٠ِ نر ٔح ٣ى ٘ط٤ؿسٓ  ُٝج ٓرد  ٔحو ػ٠ِ ُج  ج٫ػط

ه٤ح -ٙ ٌ ُج ٞ س جُٛ ٢ .ِه ؼِو ٖحو ُج ٝج٩ٌ ف  ُ٘ٛ ٠ ج ٚ ُئ  ٤ُس ٫ضؿٛح

ٞف .  ِٔٔ ٤ٛس ج٧خ .ٝ  ه ٬ٓفٖ  ٤ٚسٓ  ٍ جُٞ  : ضظٜ

 .ذ٤ِؾ ، ٓكد ٫ذ٘ٚ ، ق٣ٍٙ ػ٠ِ ض٣ُٝىٙ ذٔح ٣ؿؼِٚ ٤ْى هٞٓٚ  ، ٓؿٍخ ، ق٤ٌْ ، ي٠ًؾـ : ٬ٓٓف ٖه٤ٛس ج٧خ: 

ُ٘ٙ ُر٤ثس ك٢ ج ٍ ج  : أغ

 ٌه٢ جُؼوَ جُؼٍذ٢ َٖٓ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ . -ٔ

 ٚلحش جٍُٔٝءز ٝجُ٘ؿىز ، ٝئًٍجّ ج٤ُٟق ، ٝئؿحغس جُِٜٔٞف ، ًٛلحش قط٤ٔس ُِٔؿطٔغ ك٠ يُي جُؼٍٛ. جُكٍ٘ ػ٠ِ -ٕ

  جُكٍ٘ ػ٠ِ جُطٔطغ ذٛلحش ج٤ُٓحوز ٝجُُػحٓس . -ٖ
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()ٔ 

ّٕ أَذَحَى ) رِغ جُؼىٝج٢ٗ ٝٛٞ ٣كطٍٟ جذ٘ٚ أ٤ُْىجً كوحٍ : " ٣َح ذ٢َُّ٘ ئ َٚ َْ أ٠ٚٝ يٝ ج٩ ثِ َْ َٔ قط٠ّ  ُٛٞ َق٢ّ   َٝػح هْى ك٢ََ٘ ٝ

طُٚ  كحْقلَْظ ػ٢ّ٘ ـْ ح ذَِ َٓ َي  ِٓ ـَْص ك٢ هَٞ ْٕ قلِْظطَٚ ذَِ ٤َي ذِٔح ئ ِٚ ٞ ُٓ َٕ ، ٝئ٢ّٗ   .. ( .جَُؼ٤

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

 :ٍٓجوف  ٤ٚٞٓي - ٔ

   ٌٓٞغي ׄ     ٗحٚكيׄ      -ٓؼِٔي ׄ      ُِٓٓي ׄ   

 :٠ك٘  ٟٓحو – ٕ

 . ضىٍٓ ׄ     ػحٔׄ      جٗط٠ٜ ׄ      ِٛي   ׄ   

 " : ٣كطٍٟ"  ٓؼ٠٘  – ٖ

          .٣٘حَع جُٔٞش ׄ     ٣طأُْ ׄ       ٣كٍٟׄ       ٢ٚٞ٣ ׄ   

 ُِلوٍز  ٢ٛ:  جٍُت٤ٓس جُلٌٍز  – ٗ

      ٠ٍٞ ق٤حز ي١ ج٩ٚرغ  ׄ          ٓٞش ي١ ج٩ٚرغ   ׄ  

 ٖٓ ٠ٍٞ جُؼ٤ٕجُٓأّ   ׄ          ض٤ٜثس ج٫ذٖ ٤ُِٚٞس   ׄ  

َٕ قىو جُٔـُٟ ج٢ُٟ٘ٔ ُوُٞٚ : "   - ٘ َْ جَُؼ٤ ثِ َْ َٔ قط٠ّ  ُٛٞ َق٢ّ   َٝػح ّٕ أَذَحَى هْى ك٢ََ٘ ٝ  ".٣َح ذ٢َُّ٘ ئ

 نرٍز ي١ ج٩ٚرغ ذحُك٤حز  ׄ    جَُِٔ ٖٓ جُك٤حز   ׄ       ٞؼق جُٛكسׄ     ًرٍ جُٖٓ   ׄ  

 )ذٔح ئٕ قلظطٚ (: ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ:  - ٙ

 ً٘ح٣س ׄ            ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ         جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ    ٤٘سجْطؼحٌز ٌٓ ׄ  

 )ذِـص ك٠ هٞٓي ٓح ذِـطٚ(:جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ ك٢ هُٞٚ :  – 7

 ً٘ح٣س ׄ         ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ         جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ    جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس ׄ  

 ٛٞ: ق٢( -)ك٢٘ جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ذ٤ٖ  8

 ض٣ٍٛغ ׄ         ؾ٘حِ ׄ      ٓوحذِسׄ     ٠رحم   ׄ  

 جُؼ٤ٕ (:  –ذ٤ٖ ) ػحٔ  جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ -  9

 ؾ٘حِ. ׄ          ض٣ٌٞسׄ      ٠رحمׄ      ٓوحذِس ׄ  

َي ػ٬هس هُٞٚ"  – ٓٔ ِٓ ـَْص ك٢ هَٞ  " ك٢ جُلوٍز ذٔح هرِٜح ٢ٛ :ذَِ

 ض٤ٞٞف ׄ         ٗط٤ؿس ׄ      ضل٤َٛׄ       ْرد ׄ  

َْ جُؼَ هُٞٚ :  ٓؼ٠٘ "قط٠" ك٢  -  ٔٔ ثِ َْ (:) قط٠ّ  َٕ ٤  

 .ضؼ٤َِ ׄ           جُـح٣سׄ     ض٤ٞٞف ׄ      ٗط٤ؿس ׄ   

 ": كحْقلَْظ ػ٢ّ٘ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ هُٞٚ: "  – ٕٔ

 نر١ٍ ُلظح ئٗٗحت٢ ٓؼ٠٘ׄ      ئٗٗحت٢ׄ       نر١ٍ ׄ  

 ئ٣:٠ُ٘ط٢ٔ ًٛج جُ٘ٙ   - ٖٔ

 جُؼٍٛ جُؼرح٢ْׄ     جُؼٍٛ ج١ٞٓ٧ׄ    جُؼٍٛ ج٢ٓ٬ْ٩ׄ    جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1878ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ) 
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 (ٕ) 

طَأْ  ْٓ ََٜي ٣ُِط٤ُؼَٞى ٫َٝ ضَ ١ُْٓ ُْٜ ْٝؾ ْْ ٣ٍَكَُؼَٞى ، ٝجْذ ْغ َُٜ َٞ ج َٞ َي ٣ُِكرَّٞى ، ٝضَ ِٓ ْٖ َؾحِٗرََي ُوَٞ ُوَٝى ، أَُِ ِّٞ َٓ ٢ٍَٗء ٣ُ ِْٜ ذِ غٍِ َػ٤َِ

ْٛ ٌُ ـَح ِٚ ّوضِي  َٞ َٓ ٍُ ػ٠ِ  رُ ٌْ َ٣ٝ ُْٛ ٌُ ًِرَح َي  ْٓ ٍِ ٌْ ُ٣ ُْٛ ٌَ ًِرَح  ّْ ٍِ ٌْ ح ضُ َٔ ً ُْٛ ٌَ ـَح ِٚ  ّْ ٍِ ًْ  . ٝأ

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

  : "ضٓطأغٍ"ٓؼ٠٘ – ٔ  

 ض٘طو٢ ׄ      ضٔط٘غׄ      ضـىمׄ       ض٘لٍوׄ  

   ضٞجٞغ " : ٟٓحو " -ٕ 

 . ػ٘قׄ      ضٗىوׄ          ضٌرٍׄ      ضِطقׄ  

 ٍٓجوف " ٣ٍكؼٞى " : -ٖ

 .٣ؼُٝىׄ     ٣كِٔٞىׄ     ٣ؼحٝٗٞى  ׄ     ٣وٞٝىׄ   

 :٣ؿؼِٞى ( ٣ٓٞوٝى) جُٔوٛٞو ذـ - ٗ

وجً ׄ     َٞ  ذحٌَجً.ׄ     ٤ْىجً   ׄ     ٤ٍٜٖجً  ׄ      أْ

 ُِلوٍز ٢ٛ:  جٍُت٤ٓس جُلٌٍز  – ٘

 ئًٍجّ جُٛـحٌ ׄ        ْرَ جُطؼحَٓ ٓغ هٞٓٚׄ     ج٣٩ػحٌ ٝجُٔكرس       ׄ   ج٤ُِٖ ٝجُطٞجٞغׄ  

 كِٖ ٝضٞجٞغ ٝجضٍى جٌُرٍ ٝجُؼؿرح هحٍ جُٗحػٍ : ئيج ٖثص إٔ ضُوجو هىٌج ٌٝكؼس – ٙ

 ٛحش ٖٓ جُلوٍز ٓح ٣ىٍ ػ٠ِ ًٛج جُٔؼ٠٘. 

َي ٣ُِكرَّٞى ׄ   ِٓ ْٖ َؾحِٗرََي ُوَٞ ْْ ٣ٍَكَُؼٞىَ ׄ        أَُِ ْغ َُٜ َٞ ج َٞ  ضَ

ََٜي ٣ُِط٤ُؼٞىَ  ׄ   ١ْ ُْٜ ْٝؾ ُٓ  ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗسׄ         جْذ

ْٖ ؾحٗري ُوٞٓي ٣كرٞىٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ:"   - 7  "  أُِ

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ     جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤سׄ     ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ     ً٘ح٣س ׄ  

 ".جذ١ٓ ُْٜ ٝؾٜي ٣ط٤ؼٞى ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ " – 8

 ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ     ك٤س جْطؼحٌز ض٣ٍٛׄ      ضٗر٤ٚׄ     ً٘ح٣س ׄ  

   ( ٛٞ:٣ٍكؼٞى -ضٞجٞغ جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ذ٤ٖ )  -9

 ض٣ٍٛغׄ      ؾ٘حِ         ׄ     ٓوحذِس ׄ    ٠رحم  ׄ  

ْْ ٣ٍَكَُؼٞىَ )ذ٤ٖ  جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ -  ٓٔ ْغ َُٜ َٞ ج َٞ َي ٣ُِكرَّٞى ، ٝضَ ِٓ ْٖ َؾحِٗرََي ُوَٞ   :  (أَُِ

 قٖٓ ضو٤ْٓׄ       ؾ٘حِ ׄ      ْؿغׄ      ٓوحذِسׄ  

 " ك٢ ذٔح هرِٚ ٢ٛ :٣ُِكرَّٞى ػ٬هس هُٞٚ"  -ٔٔ

 ض٤ٞٞفׄ      ٗط٤ؿس ׄ     ضل٤َٛ  ׄ     ْرد  ׄ  

ُْٛ( ذٔح هرِٜح :هُٞٚ : ػ٬هس  - ٕٔ ٌُ ًِرَح َي  ْٓ ٍِ ٌْ ُ٣ (           

      .ضؼ٤َِׄ      ضٌحَٓ ׄ     ض٤ٞٞف ׄ     ٗط٤ؿس  ׄ     

ْٖ َؾحِٗرََي ُوَ جُـٍٜ ٖٓ ج٧ٍٓ  ك٢ هُٞٚ: " – ٖٔ َي ٣ُِكرَّٞى أَُِ ِٓ ٞ:"   

      ج٩ُُجّׄ       جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ      جُطؼؿ٤ُ ׄ     

ََٜي ٣ُِط٤ُؼٞىَ ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ هُٞٚ: "   -ٗٔ ١ْ ُْٜ ْٝؾ ُٓ  "  .ٝجْذ

     ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس.ׄ      جْطلٜحّׄ      هٍٛׄ      أٍٓ ׄ     

 ( ١https://dardery.site/archives/1878    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ) 
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(ٖ)  

٣ٍمِ  ّٛ سَ ك٢ِ جُ َٟ ْٜ ٍع جُّ٘ ْْ ٤لََي ، ٝأ َٞ  ّْ ٍ ًْ َٕ ذي ٝأ طؼح ْْ ِٖ ج ٓ ْٖ َى ٝأِػ ٌَ َْ َؾح َٔي ، ٝأْػُ ِْ َق٣ٍ حَُِي ، ٝجْق َٔ ْف ذ َٔ ْْ ّٕ ُي أؾ٬ً ٝج كا

 ْٖ ُٚ ْإُوُوَى ٫ ٣ؼُىَٝى  ٝ ُْ  ّْ ٤ثًح كرًَُِي ٣ُطَ َٖ أََُِس أَقِى  ْٓ ََٜي ػٖ ٓ  ْٝؾ

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

 " جُٜٟ٘س " : ٓؼ٠٘ - ٔ  

 جٍُه٢.ׄ     جُؼٕٞ ٝجُٔٓحػىزׄ     ج٫ْط٤وح ׄ     جُطوىّׄ    

  " : ٣ؼىٝى"  ٍٓجوف -ٕ  

             ٣ؿ١ٍ.      ׄ        ٣لٍׄ      ٣طؿحَٝىׄ      ٣ٓرويׄ   

 ُِلوٍز ٢ٛ:  جٍُت٤ٓس جُلٌٍز  – ٖ

 قٔح٣س جُؿحٌ ׄ     ئؿحغس جُِٜٔٞف   ׄ    جُطك٢ِ ذٛلحش ج٤ُٓحوز        ׄ     ٕٚٞ جُؼٍٜׄ  

ّٕ ُي أؾ٬ً " ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ هُٞٚ:   -ٗ  "  كا

      ٢ٜٗׄ       جْطلٜحّׄ      هٍٛׄ       أٍٓ ׄ  

ٖ ٝؾٜي ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ:"   - ٘ ُٚ " 

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ     جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ     ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ      ضٗر٤ٚ ׄ  

٣ٍِم  جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ ك٢ هُٞٚ " – ٙ ّٛ سَ ك٢ِ جُ َٟ ْٜ ٍع جُّ٘ ْْ  ".ٝأ

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ     جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ     ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ      ً٘ح٣س ׄ  

 "  ٛٞ:جقْ ، ق٣ٍٔيجُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢  ذ٤ٖ :"   -7

 ض٣ٍٛغׄ       ؾ٘حِ        ׄ     ٓوحذِس ׄ     ٠رحم  ׄ  

   ( ٛٞ:جْطؼحٕ ذي -أِػٖ جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ذ٤ٖ )   -8

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػحُػسׄ      ؾ٘حِ        ׄ     ٓوحذِس ׄ     ٠رحم  ׄ  

 " ك٢ جُلوٍز  ذٔح هرِٜح ٢ٛ : كإ َُي أؾ٬ً ٫ ٣ؼىٝىػ٬هس هُٞٚ"  – 9

 ض٤ٞٞفׄ      ٗط٤ؿس ׄ     ضل٤َٛ  ׄ     ضؼ٤َِ  ׄ  

 ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ نٛحتٙ أِْٞخ جٌُحضد ٓح ػىج: ًَ   -ٓٔ

 ًػٍز جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ٝنحٚس جُٓؿغ.ׄ              ض٘ٞع ج٧ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحءׄ  

 ًػٍز جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُسׄ        .       ًػٍز جْطهىجّ جٌُ٘ح٣سׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1878ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 
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 على النثر فً العصر الجاهلً نصوص متحررة (المنزلً الواجب)

 (ٔ) 

 :نطد )جُ٘ؼٔحٕ ذٖ جًٌُٔ٘( أٓحّ ًٍٟٓ ق٤ٖ ٝكى جُؼٍخ ػ٠ِ ًٍٟٓ

 أحَدهم إنّ  حتى ، أولِها منْ  وكثًٌرا وأصولــَـها آباَءها ـَـتْ َجهـِـل وقد إال األممِ  منَ  أمةٌ  فلٌستْ  وأحساُبها، أنساُبها وأما

 بذلكَ  حاطوا فؤًبا، أًبا آباَءه ٌُسمً إال العربِ  منَ  أحدٌ  ولٌسَ  ، ٌعرفـُـه وال ٌنسُبه فبل ، أبٌه وراءَ  عمن لٌـُـْسؤلُ 

،. نسبـِـه ؼٌرِ  لىإ ٌنتسبُ  وال ، قوِمه ؼٌرِ  فً رجلٌ  ٌدخلُ  فبل ، أنسابـَـهم به وحفظوا ، أحساَبهم  ، سخاإها وأما 

هِ ، فٌطرقــُـه الطارقُ   ٌِّ فإنّ  أدناهم رجبلً  الذي تكونُ  عنَده البـَـكـْـَرةُ  والنابُ  ، علٌها ببلؼـُـهُ  فً ُحُمولِه وِشــبـَـِعــه و ِر

ْربةِ  وٌجتزئُ  بالــفـَـلـْـذةِ  ٌـَـكتـَـفً الذي ـها دنٌاهُ  عنْ  ٌخرجَ  أنْ  وٌرضى ، له فٌعقُرها ، بالشـَـّ  من ٌكسُبه فٌما كلـِـّ

الذكِر. وطٌبِ  األحدوثةِ  ُحْسنِ  . 

 معرفتِهم معَ  وقوافٌه ووزنِه وحسنِه كبلِمهم ورونقِ  أشعاِرهم فً أعطاهم - تعالى - هللا فإنّ  ، ألسنتـِهم حكمةُ  وأما

  . األجناسِ  ألسنةِ  من لشًءٍ  لٌسَ  ما الصفاتِ  فً وإببلِؼهم ، لؤلمثالِ  وضربــِهم ، باألشٌاءِ 

 

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

ٌِّهِ » كلمة   مقابل ما للسٌاق فْهمك من -ٔ  ؟« ِر

 .عطشهׄ   .أمنهׄ   .خوفهׄ   جوعهׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما..« قومه ؼٌر فً رجلٌ  ٌدخل فبل: » قوله عبلقة ما  -ٕ

 .تقابلׄ   .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

 الٌب التالٌة أسلوب قصر:أي األس  - ٖ

ٌَ  ٣ىنَ ك٬ ׄ    كأذحً  أذح آذحءٙ ٢ٔٓ٣ ئ٫ جُؼٍخ ٖٓ أقى ٤ُّٝ ׄ       . هٞٓٚ ؿ٤ٍ ك٢ ٌؾ

 أذ٤ٚ ؿ٤ٍ ئ٠ُ ٣ىػ٢ ٫ٝ ׄ        ٗٓرٚ ؿ٤ٍ ئ٠ُ ٣٘طٓد ٫ٝ ׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  الذكر وطٌب األحدوثة حسن ٌكسبه: » قوله فً  -ٗ

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ    .التوضٌح تصرٌحٌة، ارةاستعׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ    .التشخٌص بلٌػ، تشبٌهׄ  

ن ما  -٘  جماله؟ ِسرُّ  وما ؟« أنسابهم به وحفظوا أحسابهم بذلك حاطوا: » قوله فً البدٌعً المحسِّ

ا جرًسا ٌُعطً سجع،ׄ   ًٌّ ح طباق، ׄ          السامع جِذبوٌَ  المعنى ٌثبِّت موسٌق ده المعنى ٌوضِّ  .وٌإكِّ

ا جرًسا ٌُعطً الجناس،ׄ   ًٌّ ز موسٌق  .األول والثالثׄ    .السامع نفس فً المعنى وٌعزِّ

 .أي من الصفات التالٌة لم ٌذكرها الخطٌب فٌما ذكر من صفات العرب  -ٙ

 .الفصاحة فً القولׄ    .حفظ األنسابׄ   .الشجاعةׄ   .الكرمׄ  

  للـــداللة على : قوِمه"  ؼٌرِ  فً رجلٌ  ٌدخلُ  فبل فً قوله :" ( رجل: ) كلمة تنكٌر -مما ٌلً –مٌز   -7

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ           التحقٌر ׄ       التهوٌل ׄ  

  إٌجاز بحذؾ : ( أبٌه وراءَ  عمن لٌـُـْسؤلُ : ) فً قوله -مما ٌلً –مٌز   -8

  .الموصوؾׄ               المبتداׄ             لفاعلا ׄ       المفعول ׄ  

 منه؟ الؽرض وما فً الخطبة الذي آثره الخطٌب األسلوب نوع ما -9

 .االنتباه وجذب الذهن إلثارة ؼٌرالطلبً، اإلنشابًׄ   .واإلرشاد للنصح الطلبً، اإلنشابًׄ  

 للنصح و اإلنشابً األسلوب فاستخدم الخبري للتقرٌر نوع فً ׄ                          والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

 ٛٞ: جُٓحذوس   ك٢ جُهطرس"   جُٛلحش ك٢ ،ٝئذ٬ؿْٜ ٨ُٓػحٍ ،ٍٝٞذْٜ ذح٤ٖ٧حء ٓؼٍكطْٜ"  ك٢ هُٞٚ ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ – ٓٔ

 َوٝجؼج٫ׄ     ؿ٘حِ        جُׄ     قٖٓ ضو٤ْٓ ׄ      ٓؿغ جُ ׄ  

 ( ١https://dardery.site/archives/7251 جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ) 
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 :ُٚ ٓحش  جذٖ ك٢ كحتٕ يج ٬ْٓس ٣ؼ١ُ (ػٞف ذٖ جُِٔرد ) نطد

ّٕ  ، جُِٔي أ٣ٜح ـِـَد، ضؿٞوُ  جُى٤ٗح ئ ْٓ ، ٝضؼط٢ ُط ًَ ٍَّ  ٝضـُـْكـِــ٢ ُطٗطَص، ٝضؿٔغُ  ُطأن ــ ِٔ َٕ  ٝضٌُعُ  ،ُـطـُـ  ، جُوِٞخِ  ك٢ ج٧قُج

ْٖ  ذٚ ضلؿأ ذٔح ًَّ  ؛ جُٔٞٛٞخِ  جْطٍوجوِ  ٓ ٌَ  ضهطأضـْـيَ  ٤ٛٓرسٍ  ًٝ ِٕ  ُْ ،ٓح َؾـِـَـ ََ  ضـُـْى ؛ ٝضوطغِ  ، ج٧ؾ ََ َّْ  قحوغـًح ٝئٕ ج٧ٓ  أُ

ٍِى ػٖ ٝٚلفَ  ، ذأهِي كحْطرىَّ  ، ذي ْٖ  أًػ ِٔ ُ  َِّ ِْ  أؾ ْٖ  أٗرحءُ  ئ٤ُي ض٘حٛصْ  ٝهى.  ػ٤ِيَ  جُ٘ؼ َٓ  ٌُ َ١َِ ، ٍَ ٍَ  ٝأ٤ٚدَ  كٛر  كحؿطل

ٍِ  ؛ َِ  كحْطٗؼ َٕ  ئي كحشَ  ٓٔح ج٤ُأ ٚ ، ٓٔط٘ؼحً  جٌضؿحُػٚ ًح ُٓ ٍِذصِ  ٓح كــ٠ِٗءٍ  ، ٓٓطٛؼرًـح ٍٝٓج  أُٝٞ ٝكُع ج٠ُْ٧، ُٞ

ِٖ  ئ٠ُ ج٧ُرحخِ  ْٓ   .  جَُؼُجء ُق

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

 ٢ٛ:  ُِهطرس جُٓحذوس جٍُت٤ٓس جُلٌٍز  – ٔ

    جٍُٞح ٝجُٛرٍػ٠ِ ضوِرحش جُُٓحٕ   ׄ       ُكًٌ ٖٓ جُى٤ٗح  ضوِرحضٜحجׄ  

 جُٓؼ٢ ٝجُؼَٔ ُِطـِد ػ٠ِ جُى٤ٗح ٝضوِرحضٜح    ׄ          ُٔٞجؾٜس ضوِرحش جُُٓحٕج٫ْطؼىجو ׄ  

 جلل "؟ تخّطؤتك مصٌبة فً قوله: " وكل « جلل» معنى كلمة  ما السابق للسٌاق فْهمك من -ٕ

 .ةبعٌدׄ   .ةعظٌمׄ   .ةحقٌرׄ   .ةظاهرׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  القلوب فً األحزان وتزرع: » قوله فً  -ٖ

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ   .التشخٌص بلٌػ، تشبٌهׄ  

 قصر: أي األسالٌب التالٌة أسلوب  - ٗ

  جُوِٞخ ك٢ ج٧قُجٕ ٝضٌُع ׄ       . ُطِٓد ضؿٞو جُى٤ٗح ئٕ ׄ  

َب ٖٓ أٗرحء ئ٤ُي ض٘حٛص ٝهى ׄ        ؾَِ ضهطّأضي ٤ٛٓرس ًَٝ ׄ    كٛرٍ ٌُ

 منه؟ الؽرض وما الذي آثره الخطٌب فً الخطبة األسلوب نوع ما -٘

 .االنتباه وجذب الذهن إلثارة ؼٌرالطلبً، اإلنشابًׄ                      .واإلرشاد للنصح الطلبً، اإلنشابًׄ  

 للنصح و اإلنشابً نوع فً األسلوب فاستخدم الخبري للتقرٌر ׄ                                 والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

   ":كحش  ٓٔح ج٤ُأِ كحْطٗؼٍجُـٍٜ ٖٓ  ج٧ٍٓ ك٢ هُٞٚ: " – ٙ

      ج٩ُُجّׄ      جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ      ج٫ْطؼطحف ׄ     

ن ما  -7  جماله؟ ِسرُّ  وما ؟« لُِتِمر وُتحلى لتشتت، وتجمع ، لتؤخذ وتعطى لتسلب، تجود: » قوله فً البدٌعً المحسِّ

ا جرًسا ٌُعطً سجع،ׄ   ًٌّ ٌَجِذب المعنى ٌثبِّت موسٌق ح طباق، ׄ          السامع و ده المعنى ٌوضِّ  .وٌإكِّ

ا جرًسا ٌُعطً ازدواج،ׄ   ًٌّ زوٌ موسٌق  .الثانً والثالثׄ    .السامع نفس فً المعنى عزِّ

 .:عدا السابقة ما  للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  -  -8

 كثرة المحسنات البدٌعٌة وخاصة السجع.ׄ              تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 ؼموض المعنىׄ       .       قصر الجمل والفقراتׄ  

  للـــداللة على : "  ُرِزيَ  َمنْ  أنباءُ  إلٌك تناهتْ  وقد فً قوله :"  جمعا (أنباءُ : ) جاءت كلمة -مما ٌلً –مٌز   -9

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       الكثرة ׄ      التهوٌل ׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما..« ممتنًعا ارتجاعه كان إذ: » قوله عبلقة ما  -ٓٔ

 .تقابلׄ    .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7252ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 :فقال وسلم علٌه هللا صلى للنبً السابع الجد وهو (كعب بن لإي)خطب 

 ، أوتادٌ  والجبالُ  مهادٌ  واألرضُ  ، اجٍ ص ونهارٌ  ساجٍ  لٌلٌ .  َتفَهموا وتفّهموا ، َتعلَموا وتعلَّموا ، وُعوا اسَمعوا

تاً  أو ، رجع هلك َمن رأٌتم فهل ، أحوالكم وأصلحوا ، أرحامكم فصلوا ، ببلء إلى ذلك كلُّ  ، كاآلخرٌن واألّولون ٌّ  م

ٌّنوا ما خبلؾ والظنّ  ، أمامكم الّدار ؟ ُنشر ٌ  له فسٌؤتً،  تفارقوه وال به وتمّسكوا ، وعّظموه حرمكم تقولون ز  نبؤ

ً   منه وسٌخرج ، عظٌم كرٌم نب   

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

 ساج "؟ فً قوله: " لٌل « ساج» معنى كلمة  ما السابق للسٌاق فْهمك من -ٔ

 .ْحًٖ ׄ       ٖحٓم  ׄ      وجتْ ׄ      ٗحتْ  ׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة « أوتاد والجبال: » قوله فً  -ٕ

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ   .التوضٌح بلٌػ، تشبٌهׄ  

 .:عدا السابقة ما  للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل    -ٖ

 كثرة المحسنات البدٌعٌة.ׄ              شاءتنوع األسلوب بٌن الخبر واإلن ׄ  

 كثرة الصور الخٌالٌةׄ       .       قصر الجمل والفقراتׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما« .كرٌم نبً منه وسٌخرج عظٌم نبؤ له فسٌؤتً: » قوله عبلقة ما  -ٗ

 .تقابلׄ    .تفصٌلׄ    .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

تاً  أو فً قوله :" ( تاً مٌّ : ) كلمة تنكٌر -مما ٌلً –مٌز   -٘ ٌّ   للـــداللة على : "  ؟ ُنشر م

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التقلٌل ׄ  

ن ما  -ٙ  جماله؟ ِسرُّ  وما ؟« رجع هلك من رأٌتم فهل: » قوله فً البدٌعً المحسِّ

ا جرًسا ٌُعطً سجع،ׄ   ًٌّ ٌَجِذب المعنى ٌثبِّت موسٌق ح طباق، ׄ          السامع و ده المعنى ٌوضِّ  .وٌإكِّ

ا جرًسا ٌُعطً ازدواج،ׄ   ًٌّ ز موسٌق  .الثانً والثالثׄ    .السامع نفس فً المعنى وٌعزِّ

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب قصر:  - 7

  أقٞجٌُْ ٝأِٚكٞج ׄ        . ذ٬ء ئ٠ُ يُي ًَ ׄ  

 ػظ٤ْ ٗرأ ُٚ ك٤ٓأض٢ ׄ        ضوُٕٞٞ ٓح ن٬ف ٝجُظٖ ׄ  

 منه؟ الؽرض وما الذي آثره الخطٌب فً الخطبة األسلوب نوع ما -8

 .االنتباه وجذب الذهن إلثارة ؼٌرالطلبً، اإلنشابًׄ                .واإلرشاد للنصح الطلبً، اإلنشابًׄ  

 للنصح و اإلنشابً نوع فً األسلوب فاستخدم الخبري للتقرٌر ׄ                           والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

ٖ ٌأ٣طْ كَٜك٢ هُٞٚ: "  ج٫ْطلٜحّجُـٍٜ ٖٓ  – 9    ":   ٍُٗٗ ٤ّٓطحً  أٝ ، ٌؾغ ِٛي َٓ

     جُطو٣ٍٍׄ      ج٫ْطٌ٘حٌׄ      جُ٘ل٢ ٝج٫ْطرؼحوׄ      جُطؼؿد ׄ     

 :٤ِْٝطٚ هٍٛ أِْٞخ ٣ًٍْ"   ٗر٢   ٓ٘ٚ ٤ْٝهٍؼ هُٞٚ :" ك٢  - ٓٔ 

 "ٌُٖ"خ جُؼطق ׄ    ٝج٫ْطػ٘حء جُ٘ل٢ׄ    ٍٝجُطأن٤ جُطوى٣ْׄ   ٝجُهرٍ جُٔرطىأ ضؼ٣ٍق ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7253ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 ػرىجُٔ٘حف ك٢ ه٣ٍٕ ٝنُجػس: ذٖ ٛحْٖ نطد

ُْ  ، جُّ٘حِ أ٣ّٜح ٍُ ٝجُٛ ، ٍٖفٌ  جُكِ ٌٍ  ر ٌُ  ٝجُٔؼٍٝفُ  ،  ل َُ  ، ُْإووٌ  ٝجُُؿٞوُ  ، ً٘ لٌَٚ  ٝجُؿٜ َْ ،  ُّ ٌٍ  ٝج٣٧ح ٍُ  ، ُوٝ  ٝجُىَّٛ

 ٌٍ ٍَ  ٝوػٞج ، جُكٔى ضٌٓرٞج جُٔؼٍٝفَ  كحٚط٘ؼٞج ، ذؼِٔٚ ٝٓأنٞي كؼِٚ ئ٠ُ ٓ٘ٓٞخٌ  ٝجٍُٔءُ .  ِؿ٤  ضُؿحٗرٌْ جُلٟٞ

ّٓلٜحءُ  َّ  ٝأًٍٓٞج ، جُ .  ذٌْ ٣ُٞغن أٗلٌْٓ ٖٓ ٝأٗٛلٞج ، ؾٞجًٌْ ٢ك ٣ٍُؿد جُه١٤ِ ٝقحٓٞج ، ٗحو٣ٌْ ٣ؼٍٔ جُؿ٤ِ

ّٕ  ، جُٔؿى ٝضٜىّ جٍُٗفَ  ضٟغ كاّٜٗح جُى٤ّٗس ٝج٧ن٬م ٝئ٣ّحًْ ، ٌكؼس كاّٜٗح ج٧ن٬م ذٌٔحٌّ ٝػ٤ٌِْ  جُؿحَٛ ٜٜٗ٘س ٝئ

َٖٔ ػظس جُك٤ِْ ٝٓوحّ ، أغوحُٜح ٣كَٔ جُؼ٤ٍٗز ٌٝأِ ، ؾ٣ٍٍضٚ ٖٓ إٔٛٞ   ذٚ جٗطلغ ُ

 :   َ جُٔوطٍقسجُرىجتذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

 :« ُدولٌ  واألٌامُ »  المراد من قوله: للسٌاق فْهمك من -ٔ

 .جُؿٔحٍ ٝجُٛلحء ׄ     .ًػٍز جُٔٛحتد  ׄ    . جُطكٍٞ ٝجُطـ٤ٍׄ     . جٌُػٍز ׄ  

  إٌجاز بحذؾ : ( جواركم فً ٌُرؼب الخلٌط وحاموا: ) فً قوله -مما ٌلً –مٌز   -ٕ

  .الموصوؾׄ        المبتداׄ       الفاعل ׄ      المفعول ׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  المجد تهدم: » قوله فً  -ٖ

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ   .التوضٌح ،استعارة مكنٌةׄ  

  للـــداللة على : "   فعله إلى منسوبٌ  والمرءُ  قوله :" فً ( المرءُ : ) كلمة جاءت -مما ٌلً –مٌز   -ٗ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التقلٌل ׄ  

 .:عدا السابقة ما  للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  -  -٘

 .وضوح المعنىׄ                تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 خلوها من الصور الخٌالٌةׄ        .       فقراتقصر الجمل والׄ  

  جرٌرته": من أهون الجاهل المراد من )نهنهة الجاهل ( فً قوله:" نهنهة -مما ٌلً –مٌز   -ٙ

 .تعلٌمه وتوجٌههׄ     تشجٌعه وتحفٌزهׄ      مساندته ومساعدته ׄ      زجره ونهٌه ׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما« حمدال تكسبوا المعروؾَ  فاصطنعوا: » قوله عبلقة ما  -7

 .تقابلׄ    .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

 منه؟ الؽرض وما الذي آثره الخطٌب فً الخطبة األسلوب نوع ما -8

 .االنتباه وجذب الذهن إلثارة ؼٌرالطلبً، اإلنشابًׄ                .واإلرشاد للنصح الطلبً، اإلنشابًׄ  

 للنصح و اإلنشابً نوع فً األسلوب فاستخدم الخبري للتقرٌر ׄ                           والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

   ": ذٌْ ٣ُٞغن أٗلٌْٓ ٖٓ ٝأٗٛلٞججُـٍٜ ٖٓ  ج٧ٍٓ ك٢ هُٞٚ: " – 9

      ج٩ُُجّׄ       جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ       جٍُؾحء ׄ     

 :ٛٞ "ًُ٘ ٝجُٔؼٍٝف  لٍ، ٝجُٛرٍ ف،ٍٖ جُكِْ ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ هُٞٚ :" –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٓٔ

 .ج٫َوٝجؼׄ            .جُطرحمׄ      جُؿ٘حِׄ     . جُٓؿغׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7254ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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(٘)  

 مه:لقو الظرب بن عامر وصٌة

ٍَ  ٣ح ؼٗ جٕ، َٓ َٝ طُٞج ٫َ  َػْى َٔ ْٗ َُِّس، ضَ ًِّ ِز؛ ضَلٍُقٞج ٫ٝ ذحُ َُّ َِّ  ذحُِؼ ٌُ ٍٕ  كرِ ُٕ  َػ٤ ٍُ  ٣ؼ٤ ، ٓغَ  جُلو٤ ـ٢َِّ٘ ٖ جُ َٓ ٝ  ٍِ ح ٣ُ ًٓ ٞ٣  ٍَ  ذٚ، ٣ُ

ٝج َِّ  ٝأَػىُّ جذَٚ جٍٓبٍ  ٌُ َٞ َّٕ . َؾ َّٓلحٛسِ  ٓغَ  ئ ٌٍ  ٝجُُؼوٞذسُ  جَُّ٘ىجٓسَ، جُ حٓسٌ، ٝك٤ٜح ٌَٗح َٓ  ٫ ٌجقسٌ، ٝجُوَٞوُ  جَُؼحهرسُ، ٤َِْحجُؼُ  ٤َُِِٝىِ  ِي

ثصَ  ٝئيج ػ٤َِي، ٫ٝ ُيَ  َّٕ  ٓػَِي، ٝؾىشَ  ِٖ َّٕ  ًٔح ػ٤ِيَ  ئ ْػٍزِ  َُي، أ ٌَ ٍِ  جٍُػُد،  ُِِٝ ر َّٛ ـََِرسُ، ُِِٝ ٖ جُ َٓ ٤ثًح ٠ِدَ  ٝ ؾَىٙ، َٖ َٝ 

 ْٕ ْْ  ٝئ ْٕ  ٣ُٖٞيْ  ٣َِؿْىٙ ُ ُ٘ٚ  ه٣ٍرًح ٣وغَ  أ ِٓ. 

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

 ؟«الَقودُ » كلمة   معنى ما للسٌاق فْهمك من -ٔ

 .القصاصׄ   .النومׄ   .الحلم ׄ   التعقلׄ  

ٌَدِ : » قوله فً  -ٕ ا ولِل ٌَ  جماله؟ ِسرُّ  وما نوعه؟ فما ،بٌانً لون«  الُعْل

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارة ׄ   .التشخٌص بلٌػ، تشبٌهׄ  

ن ما  -ٖ برِ  الرعُب،  ولِلَكْثرةِ : » قوله فً البدٌعً المحسِّ  جماله؟ ِسرُّ  وما ؟« الَؽلَبةُ  ولِلصَّ

ا جرًسا ٌُعطً سجع،ׄ   ًٌّ ٌَجِذب المعنى ٌثبِّت موسٌق ح طباق، ׄ          السامع و ده المعنى ٌوضِّ  .وٌإكِّ

ا جرًسا ٌُعطً الجناس،ׄ   ًٌّ ا جرًسا ٌُعطً ازدواج،ׄ    .السامع نفس فً المعنى زوٌعزِّ  موسٌق ًٌّ   موسٌق

ِرب قومه بعدة نصابح لٌس منها: بن نصح عامر  -ٗ  .الظَّ

 .التعقل والحلمׄ   .التحلً بالصبرׄ  

 .الرضا بالقصاصׄ   .الحرص على المالׄ  

 ق؟الساب النص فً قبله بما..« ِمنهُ  قرًٌبا ٌقعَ  أنْ  ٌُوشكْ : » قوله عبلقة ما  -٘

 .تقابلׄ   .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب قصر:  - ٙ

طُٞج ٫َ  ׄ   َٔ ْٗ َُّسِ  ضَ ًِّ َّٕ  ׄ        . ذحُ َّٓلحٛسِ  ٓغَ  ئ  جَُّ٘ىجٓسَ  جُ

ٌٍ  ٝجُُؼوٞذسُ  ׄ   َٖٓ ׄ         ٌَٗح ٤ثًح ٠ِدَ  ٝ ؾَىٙ َٖ َٝ 

 منه؟ الؽرض وما الوصٌة السابقةفً  الموصًالذي آثره  األسلوب نوع ما -7

 .االنتباه وجذب الذهن إلثارة ؼٌرالطلبً، اإلنشابًׄ     .واإلرشاد للنصح الطلبً، اإلنشابًׄ  

 للنصح و اإلنشابً نوع فً األسلوب فاستخدم الخبري للتقرٌر ׄ                                 والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

ِز ": ضَلٍُقٞج ُٞٚ: " ٫ٝجُـٍٜ ٖٓ  ج٢ُٜ٘ ك٢ ه -ٓٔح ٢ِ٣  –٤ُٓ  – 8 َُّ    ذحُِؼ

 جُ٘ٛفׄ     جٍُؾحءׄ      جُكع ׄ      ج٫ُطٔحِׄ  

  جُٓٔحش جُل٤٘س ٤ُِٚٞس ٓح ػىج:ًَ ٓٔح ٣أض٢ ٖٓ   -9

ػٚ ج٧ِْٞخ ؾُجُسׄ                            ٝٞٞـ جُٔؼ٠٘ׄ   ُّٞ  .ٝج٩ٗٗحء جُهرٍ ذ٤ٖ ٝض٘

 ٌٛٞ جُه٤ح٤ُسًػٍز جُ ׄ        .       هٍٛ جُؿَٔ ٝجُلوٍجشׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7255ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 قٓحٕ ذٖ غحذص                                  

 ٞ ج٤ُُٞى قٓحٕ ذٖ غحذص ذٖ جًٌُٔ٘ ج٧ٗٛح١ٌ، ٖحػٍ جٍٍُْٞ ٓهٍّٟ أذ ٛٞ :   التعرٌؾ بالشاعر

) أوٌى جُؿح٤ِٛس ٝج٬ْ٩ّ (، ػحٔ ْط٤ٖ ْ٘س ك٢ جُؿح٤ِٛس ٝٓػِٜح ك٢ ج٬ْ٩ّ. ًٝحٕ ٖٓ ٌْحٕ جُٔى٣٘س ، ٝٛٞ ٖحػٍ ػٍذ٠ 

ونَ ج٬ْ٩ّ أٚرف ٖحػٍ  ٝٚكحذ٠ ٖٓ ج٧ٗٛحٌ ٣٘ط٠ٔ ئ٠ُ هر٤ِس جُهٌُؼ ، ًحٕ ٣ٔىـ ِٓٞى جُـٓحْ٘س هرَ ج٬ْ٩ّ ، ٝػ٘ىٓح

 .جٍٍُْٞ ٝجُٛكحذس

 مناسبة النص

 .ًٜٙ جُو٤ٛىز جُط٠ كحٞص ك٤ٜح وٓٞػٚ قُٗح ػ٠ِ ٝكحز ٌٍْٞ َّللا ذػ٘ىٓح ضٞك٠ جٍٍُْٞ ٝهق أٓحّ هرٍٙ ٌٝغحٙ 

 النص

ــــــــــــــسَ  .ٔ ٌْ  ذَط٤َرَ ْــــــــــــــ ٌَ  ٍِ ــــــــــــــٞ ْ ٍَ ــــــــــــــىُ  ُِِ َٜ ؼ َٓ َٝ 

  
  ٌٍ ٤٘ــــــــــــــ هَــــــــــــــى ُٓ ُّ  ضَؼلــــــــــــــٞ َٝ ْــــــــــــــٞ ٍُ ــــــــــــــىُ  جُ َٔ ضَٜ َٝ 

 
ـــــــــص .ٕ هٞكـــــــــحً  أ٠َحَُ ٌِفُ  ُٝ ـــــــــً ُٖ  ضَ ـــــــــ٤  ُؾٜـــــــــَىٛح جَُؼ

  
ـــــــــــ٠  َِ  َػِ ـــــــــــ ََِ٠  ٍِ ـــــــــــ ـــــــــــ١ً جُوَر ِٚ  جَُ ـــــــــــ ـــــــــــىُ  ك٤ َٔ  أَق

 
ًٌِـــــــــصَ  .ٖ ـــــــــح كَرٞ ٣  ٍَ ـــــــــ ٍِ  هَر ْـــــــــٞ ٍَ ـــــــــص جُ ًَ ٌِ ذٞ َٝ 

  
ـــــــــــــ٬وٌ   ـــــــــــــٟٞ ذِ ٖـــــــــــــ٤ىُ  ك٤ٜـــــــــــــح غَ ٍَ وُ  جُ ََ ـــــــــــــىَّ َٓ ُٔ  جُ

 
ٗ.  ٌّ ـــــــــــْ ئِٓـــــــــــح ُٜ َُ  ُْ ِٜ ـــــــــــى٣ ـــــــــــىجً  جَُكـــــــــــنَّ  ٣َٜ ِٛ  ؾح

  
  ُْ ـــــــــــــــ َؼِّـِ ــــــــــــــــىمٍ  ُٓ  ٣َٓــــــــــــــــَؼىٝج ٣ُط٤ؼــــــــــــــــُٞٙ  ئِٕ ِٚ

 
٘.   ٞ ِٖ  َػلُـــــــــــ ٫ّشِ جُـــــــــــ َػـــــــــــ َُ  َُ ـــــــــــ ُْٛ ٣َورَ ٌَ  ُػـــــــــــً

  
ئِٕ  ـــــــــــــــــ٘ٞج َٝ ِٓ ٍِ  كَـــــــــــــــــحَلُ  ٣ُك وُ  ذِـــــــــــــــــحَُه٤ َٞ  أَؾـــــــــــــــــ

 
ٙ.  ٌُ ِٚ  َػ٣ُـــــــــ ِٖ  ٣ك٤ـــــــــىٝج إَٔ َػ٤َِـــــــــ ـــــــــىٟ َػـــــــــ ُٜ  جُ

  
  ٌٙ ــــــــــــــ٠ َقــــــــــــــ٣ٍ ــــــــــــــىٝج ٣َٓــــــــــــــطَو٤ٔٞج إَٔ َػِ ٣َٜطَ َٝ 

 
ِْٜ َػطـــــــــــــٞفٌ  .7 ـــــــــــــ٤ ـــــــــــــ٢ ٫ َػَِ ـــــــــــــُٚ  ٣ُػَّ٘  َؾ٘حَق

  
ــــــــــــــ٠  ــــــــــــــقٍ  ئُِ َ٘ ــــــــــــــٞ ًَ ِْٜ ٣َك٘ ــــــــــــــ٤ ــــــــــــــىُ  َػَِ َٜ َٔ٣ َٝ 

 
ــــــــــــٞو١ .8 ِٚ  كَؿ ــــــــــــ ــــــــــــُىٓٞعِ ذِ  َػ٤َِ ٢ُِٞ حُ ــــــــــــ أَػ َٝ 

  
ــــــــــــــ١ً ُِلَوــــــــــــــىِ   ــــــــــــــُٚ  ٫ جَُ ػُِ ِٓ  ٍَ  ٣َٞؾــــــــــــــىُ  جُــــــــــــــَىٛ

 
ٓـــــــــــح .9 ـــــــــــىَ  َٝ َٕ  كَوَ ََ  جُٔحٞـــــــــــٞ ػـــــــــــ ـــــــــــىٍ  ِٓ َّٔ َك ُٓ 

  
 ٫ ـــــــــــــــــــُٚ  َٝ ػُِ ـــــــــــــــــــ٠ ِٓ ـــــــــــــــــــسِ  َقطّ َٓ ـــــــــــــــــــىُ  جُو٤ِح  ٣ُلوَ

 
 :األفكار

 (ٖ-ٔ.)ج٧ذ٤حش ٖٓ ذِىز ٤٠رس ٝٗر٢ ٤ٌٖى -ٔ

 (7-ٗٚلحش جُ٘ر٢ ٓكٔى .)ج٧ذ٤حش ٖٓ -2

 (9-٧8ذ٤حش ٖٓضلٍو جُ٘ر٢ ٝػظٔطٚ.)ج -3

 العاطفة المسٌطرة على الشاعر 

 جُؼح٠لس ج٤ُٓٔطٍز ػ٠ِ جُٗحػٍ ٢ٛ قُٗٚ ػ٠ِ ٝكحز جٍٍُْٞ ٝقرٚ ُٚ . 
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    الشرح والتحلٌل                                          

ٌْ  ذَط٤َرَــــــــــــــــــــسَ  .ٔ ْــــــــــــــــــــ ٌَ  ٍِ ْــــــــــــــــــــٞ ٍَ ــــــــــــــــــــىُ  ُِِ َٜ ؼ َٓ َٝ 

  

  ٌٍ ٤٘ـــــــــــــــ هَـــــــــــــــى ُٓ ُّ  ضَؼلـــــــــــــــٞ َٝ ْـــــــــــــــٞ ٍُ ـــــــــــــــىُ  جُ َٔ ضَٜ َٝ 

 

 فرداتالم

× : ضٍُٝضؼلٞ -: جٍُُٔ٘ أٝ جٌُٔحٕ جُٔؼٍٝف )ٓؼحٛى( جُٔؼٜى  -: أغٍ ذحٍم  )ؼ( ٌّْٞ ٝ أٌْْ ٌْْ -جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز  :٤٠رس

 ضىّٝ ٝضرو٠ ٝضهِى.× : ضر٠ِ ٝضٟؼق ٝضهٔى ضٜٔى -ضرو٠ ٝضهِى 

    الشرح

ذٜح جٌُ٘ٞ ج١ًُ ٣رو٤ٜح ٝجٞـكس  أذـى جُـىٍٛ ، قطـ٠  ئٕ آغحٌ جٍٍُْٞ ذحه٤س ك٢ جُٔى٣٘س ٫ ضٍُٝ ٫ٝ ض٘ٔك٠ ، ئٕ ضِي ج٥غحٌ ٣ك١٤ -

 ٝئٕ ئيج َجُص ج٥غحٌ ج٧نٍٟ.

 ألوان الجمال 

- :)ٍجْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ع ٌٚٞجٍُْْ ٝجُٔؼٜى ذحُؤٍ ج٤ٍُ٘ٔ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ  )ذط٤رس ٌْْ ٍٍُِْٞ ٝٓؼٜى ٤٘ٓ(

 ٍ  .ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ٫ٝجَٓٚ ٝٛٞ )٤ٍ٘ٓ( ُِط٤ٞٞف ، ٝضٞق٠ ذؼظٔس آغحٌ جٍُْٞ

-  :)ٝضُٜٔى ُّ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ع ٌٚٞجٍُّْٞ ،ذاٗٓحٕ ٤ٛ٣رٚ جُٜٔٞو  ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء )ٝهى ضؼلٞ جٍُْـٞ

 ذ٠ٗء ٖٓ ٫ٝجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ )ضٜٔى( ُِطٗه٤ٙ ، ٝضٞق٠ ذؼظٔس آغحٌ جٍٍُْٞ ٓوحٌٗس ذـ٤ٍٛح.

-  ُح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝكٍى جًُٖٛ .(: )ض٣ٍٛغ (.٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤)ذ٤ٖ ٖطٍٟ جُر٤ص ... ٓؼٜى ٝضٜٔى 

- :)ٝضُٜٔى ُّ  ، ٝجْطهىجّ جُٟٔحٌع ُِطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز . جٌُػٍزهى ضل٤ى  )ٝهى ضؼلٞ جٍُْـٞ

-  ٌْْ(- :)ٌٍٗز ُِطؼظ٤ْ .ٝجُؼطق ذ٤ٜ٘ٔح ُِط٣ٞ٘غ . ٝٝٚلٜٔح ذ٤ٍ٘ٔ ٣ىٍ ػ٠ِ ػظٔس جُٔٞٚٞف ٝأغٍٙ ك٠ جُٜىج٣س  ٓؼٜى 

-  ٞئ٠٘حخ(.  ذحُطٍجوف ُِط٤ًٞى .) ضُٜٔى(: -)ضؼل 

- :)نرٍٟ(.  ُِطو٣ٍٍ ٝجُطؼظ٤ْ ٝجُٔىـ ٍٍُِْٞ   )ج٧ِْٞخ ك٠ جُر٤ص(. 

 

ُٖ ُؾٜــــــــــــــَىٛح .ٕ ٌُِف جَُؼــــــــــــــ٤ ــــــــــــــً هٞكــــــــــــــحً ضَ ُٝ ــــــــــــــص   أ٠َحَُ

  

ــــــــــــىُ       َٔ ِٚ أَق ــــــــــــ١ً ك٤ــــــــــــ ٍِ جَُ ــــــــــــ َِ جُوَر ــــــــــــ  َػِــــــــــــ٠ ٠ََِ

   

 المفردات

ُص ٝجْطٍٔش أ٠حُصْ  َّٞ : هىٌ ٠حهطٜح ؾٜىٛح -: )ؼ( جُؼ٤ٕٞ ٝج٧ػ٤ٖ  جُؼ٤ٖ -ق ضؿٔى ٝضؿ× : ض٤َٓ جُىٓغ ضًٌفُ  -هٍٛش× : ٠

َِ  -ٞؼلٜح ٝػؿُٛح ×   : ذوح٣ح جُى٣حٌ )ؼ( أ٬٠ٍ .٠ِ

    الشرح

 وجنِٚ ؾٓى جُ٘ر٢ جُطحٍٛ.جُورٍ ذح٤ًًح ذحُىٓغ جُـ٣ٍُ، ٝ هى ْٞ ٣وق جُٗحػٍ ػ٠ِ هرٍ جٍٍُْٞ -

 ألوان الجمال

- :)ٖع ٌٚٞجُؼ٤ٖ ذاٗٓحٕ ٣ط٤َ جُٞهٞف ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ )أ٠حُص ٝهٞكح ضًٌف جُؼ٤

 ٖٓ ٫ٝجَٓٚ ٝٛٞ )أ٠حُص ٝهٞكح( ُِطٗه٤ٙ، ٝضٞق٠ ذٗىز جُكُٕ ٝجُكد ٍٍُِْٞ  .

- :)جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ع ٌٚٞجُؼ٤ٖ ذاٗٓحٕ ٣رًٍ هٛحٌٟ ؾٜىٙ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء  )ضًٌف جُؼ٤ٖ ؾٜىٛح(

 ُِطٗه٤ٙ، ٝضٞق٠ ذٗىز جُكُٕ ٝجُكد ٍٍُِْٞ  .ٖٓ ٫ٝجَٓٚ ٝٛٞ )ؾٜىٛح( 

- :)ضٞق٢ ذحُكُٕ جُٗى٣ى )ضًٌف . 

- (ؾٜىٛح:) ٍٍُْٞضٞق٢ ذان٬٘ جُٗحػٍ ك٢ قد ج . 

- :)أقـُٔى ِٚ ٍِ ج١ًُ ك٤ َِ جُورـ )ً٘ح٣س(. ػٖ ٚلس ٠ٛٝ )ػظٔس هرٍ جٍٍُْٞ (، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ  )ػــ٠ِ ٠ِ

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.، ٍْٝ ؾٔحُٜح ج٩ض٤حٕ 

-  ٍٓجػحز ٗظ٤ٍ(. ضكٍى جًُٖٛ ٝضؿًخ ج٫ٗطرحٙ ٝضإًى جُٔؼ٠٘ .جُؼ٤ٖ(:) -)ضًٌف 

- :)أِْٞخ هٍٛ(.ذحهى٣ْ جُهرٍ ٖرٚ جُؿِٔس )ك٤ٚ( ػ٠ِ جُٔرطىأ جُٔؼٍكس )أقٔى( ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ  )جًُٟ ك٤ٚ أقٔى( 
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-  :)جُٔلؼٍٞ ذٚ ُِؼّٔٞ ٝجٍُٗٔٞ ، ٝأَٚ ج٬ٌُّ )ضًٌف جُؼ٤ٖ جُىٓغ أٝ جُىّ ؾٜىٛح(. ٝ ئ٣ؿحَ ذكًف )ضًٌف جُؼ٤ٖ ؾٜىٛح

 جْطهىجّ جُٟٔحٌع ُِطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز .

- ( :)نرٍٟ(. ُِطو٣ٍٍ ٝجُطؼظ٤ْ ٝجُٔىـ ٍٍُِْٞ ٝئ ٜحٌ جُكُٕ ٝج٠ْ٧ )ج٧ِْٞخ ك٠ جُر٤ص. 

 

ــــــــــــــص .ٖ ًَ ٌِ ذٞ َٝ  ٍِ ْــــــــــــــٞ ٍَ ٍَ جُ ــــــــــــــ ًٌِــــــــــــــَص ٣ــــــــــــــح هَر  كَرٞ

  

وُ       ََ ـــــــــــــىَّ َٓ ُٔ ٖـــــــــــــ٤ُى جُ ٍَ ـــــــــــــ٬ٌو غَـــــــــــــٟٞ ك٤ٜـــــــــــــح جُ  ذِ

   

 المفردات

 جَُٟٔ× : جُٜحو١ ج٤ٍُٖـىُ  - ؼٖ ٝ ٌقَ ْٝحكٍ ٝجٗطوَ× : ٌٓع ٝذو٢ ٝجْطوٍ غٟٞ -ُٓكوص ٝ قوٍش × : ػظٔص ذًٌٞص

 جُٔهلن..×  ُِٛٞجخ : جُٔٞكنجُٔٓـىوُ  -)ؼ( جٍُٖىجء 

 

    الشرح

 ْٞ ؾٓى جٍٍُْٞ جُطحٍٛ ذحُرًٍس . ٣ٝىػٞ جُٗحػٍ ُورٍ جٍٍُْٞ ُِٝرِى جًُٟ  -

 ألوان الجمال

- :) ٍِ ٍَ جٍُْٞ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ع ٌٚٞجُورٍ ذاٗٓحٕ ٣ىػٞ ُٚ ٣ٝ٘حو٣ٚ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء  )كرًٌَٞص، ٣ح هر

 ذ٠ٗء ٖٓ ٫ٝجَٓٚ ٝٛٞ )جُهطحخ ك٠ ذًٌٞص ٝجُ٘ىجء ك٠ ٣ح هرٍ( ُِطٗه٤ٙ، ٝضٞق٠ ذٗىز جُكد ٍٍُِْٞ  .

- و(: )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (. ق٤ع ٌٚٞجُر٬و ذاٗٓحٕ ٣ىػٞ ُٚ )ؾٜىٛح( ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ )ذًٌٞص ذ٬

 ٫ٝجَٓٚ ٝٛٞ )جُهطحخ ك٠ ذًٌٞص( ُِطٗه٤ٙ.

- :)ً٘ح٣س(. ػٖ ٚلس ٠ٛٝ )ػظٔس جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز(، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ ؾٔحُٜح  )ذًٌٞص ذ٬و(

 ذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞ

- :)ٓؿحَ ٍَْٓ(. ػٖ جُٔى٣٘س ػ٬هطٚ )ج٤ٌُِس( . ق٤ع أ٠ِن جٌَُ ٝٛٞ )جُر٬و( ٝأٌجو جُؿُء ٝٛٞ )جُٔى٣٘س(. ٍْٝ  )ذ٬و(

 جُؿٔحٍ ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٠ جنط٤حٌ جُؼ٬هس . ٠ٛٝ ٌٍٗز ُِطؼظ٤ْ .

- :)٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ ؾٔحُٜح ج٩ض٤حٕ )ً٘ح٣س(. ػٖ ٓٞٚٞف ٝٛٞ )جٍٍُْٞ  (، ق )ج٤ٍُٖى جُٔٓىو

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.

- :)ٓؼٍكطحٕ ُِطؼظ٤ْ. )ج٤ٍُٖى جُٔٓىو 

- :)جُلحػَ ٝٛٞ )َّللا( ُِؼِْ ذٚ ٝضؼظ٤ٔٚ . فؿحَ(. ذك٣ً)ئ )ذًٌٞص 

- :)رٚ جُؿِٔس )ك٤ٜح( ػ٠ِ جُلحػَ )ج٤ٍُٖى( ُِط٤ًٞى )أِْٞخ هٍٛ(.ذطوى٣ْ ٖ )ذ٬ٌو غــٟٞ ك٤ٜـح ج٤ٍُٖـُى جُٔٓـىُو

 ٝجُطه٤ٛٙ .

- :) ٍِ ٍَ جٍُْٞ  ئٞحكس هرٍ ئ٠ُ جٍٍُْٞ ُِط٣ٍٗق ٝجُطؼظ٤ْ . )هر

- :)أِْٞخ نرٍٟ ُلظح ئٗٗحت٠ ٓؼ٠٘(.  ؿٍٞٚ جُىػحء. )ذًٌٞص ٣حهرٍ ، ٝذًٌٞص ذ٬و( 

- :)ٍد. جْطهىّ أوجز جُ٘ىجء )٣ح( ٠ٛٝ ُِرؼى ُر٤حٕ ػِٞ )أِْٞخ ئٗٗحت٠(.  ٗٞػٚ ٗىجء ؿٍٞٚ جُطؼظ٤ْ ٝئ ٜحٌ جُك ) ٣ح هر

 .ُُٓ٘س ٌٝٓحٗس هرٍ جٍٍُْٞ

ــــــــــــــــىجً  .ٗ ِٛ ُْ جَُكــــــــــــــــنَّ ؾح ِٜ ــــــــــــــــْ ٣َٜــــــــــــــــى٣ ُٜ َُ ٌّ  ئِٓــــــــــــــــح

  

ــــــــــــــــــَؼىٝج    ــــــــــــــــــُٞٙ ٣َٓ ــــــــــــــــــىٍم ئِٕ ٣ُط٤ؼ ِٚ  ُْ ــــــــــــــــــ َؼِِّ ُٓ 

   

 المفردات

 ٌّ ٍُٖٓى ٝهحتى )ؼ( أتٔسئٓح  :-  ُْ :  ٣ط٤ؼٞٙ -: ٍٍٓخ  ٓؼِْ -ح٬ًْ ٓطهحي٫ً ٝٓطٌ× : ٓؿطٜىج ؾحٛـىجً  -٣ِْٟٜ× : ٣ٍٖىْٛ ٣ٜى٣ٜـ

 ٣ٗوٞج .×: ٣ٜ٘ثٞج  ٣ٓؼىٝج -٣ؼٛٞٙ ×٣ٓطؿ٤رٞج ُٚ ٣ٝ٘لًٝج آٝجٍٓٙ 

    الشرح 

ئٕ جٍٍُْٞ ن٤ٍ هحتى ُِر٣ٍٗس ًِٜح ٣ٜى٣ٜح ئ٠ُ جُكن ٝجٍُٖحو ، ٝٛٞ أػظْ ٓؼِْ ، ٖٓ أ٠حػٚ ٣لُ ذحُٓؼحوز ك٠ جُى٤ٗح ٝج٥نٍز  -

. 
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  :ألوان الجمال

-  :)طؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ع ٌٚٞجُكن ذط٣ٍن ٣َُٜىٟ ئ٤ُٚ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ٫ٝجَٓٚ )جْ)٣ٜى٣ْٜ جُكن

 ٝٛٞ جُلؼَ )٣ٜى٣ْٜ( ُِطؿ٤ْٓ، ٝضٞق٠ ذؼظٔس جٍٍُْٞ  ٝأغٍٙ ك٢ جُٜىج٣س ئ٠ُ جُكن.

- :)ٓؼ٘حٙ ، )ً٘ح٣س(. ػٖ ٚلس ٠ٛٝ )أغٍ جٍٍُْٞ ك٢ ْؼحوز جُ٘حِ (، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َ )ئٕ ٣ط٤ؼٞٙ ٣ٓؼىٝج ّ

 ٍْٝ ؾٔحُٜح ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ. 

- (ؾحٛىج:) ٚقحٍ ضر٤ٖ قٍ٘ جٍٍُْٞ ػ٠ِ ٛىج٣س أٓط. 

-  ّئ٣ؿحَ(.ذكًف جُٔرطىأ ٬ُٛطٔحّ ذحُهرٍ.ٝجْطؼٔحٍ جُؿِٔس ج٤ْٔ٫س ٣ل٤ى جُػرحش ٝج٫ْطٍٔجٌ.ٓؼِْ(:) -)ئٓح 

-  ٌٍّٗضحٕ ُِطؼظ٤ْ.ٓؼِْ(: -)ئٓح 

- (:)أِْٞخ ٠ٍٖ(.ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى ػ٠ِ إٔ جُٓؼحوز ٗط٤ؿس ُطحػس َّللا ٌُْٝٞٚ)ئٕ ٣ط٤ؼٞٙ ٣ٓؼىٝج. 

- :)ٗط٤ؿس ٓطٍضرس ػ٠ِ ٓح هرِٜح . )٣ٓؼىٝج 

- :)نرٍٟ(.  ُِطو٣ٍٍ ٝجُطؼظ٤ْ ٝجُٔىـ ٍٍُِْٞ   )ج٧ِْٞخ ك٠ جُر٤ص(. 

٘. ُْٛ ٌَ َُ ُػــــــــــــــــً ٫ِّش ٣َورَــــــــــــــــ َُ ِٖ جُــــــــــــــــ ٞ  َػــــــــــــــــ            َػلـُـــــــــــــــ

  

وُ        َٞ ٍِ أَؾـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــحَُه٤ ـــــــــــــــــحَلُ ذِ ـــــــــــــــــ٘ٞج كَ ِٓ ئِٕ ٣ُك َٝ 

   

 المفردات

  ٞ َُ  -: ج٧نطحء )ّ( جُُُس ج٫ُُشِ  -ٓطؼٛد ٝٓطٗىو × : ٓطٓحٓف ػلـ ْْ  -٣ٍكٝ × : ٣ٞجكن ٣ورـ   -: أْلْٜ )ؼ( أػًجٌ ػـًٌٛـ

 أذهَ ٝأٖٞ.× :ُ أًٍّ أؾـٞو -ج٤ٓ٣ثٞ× : ٣ٛ٘ؼٞج جُه٤ٍجش ٣كٓ٘ٞج

    الشرح

ٜٞ ٣ؼلٞ ػٖ ج٧نطحء ٣ٝورَ ج٧ػًجٌ ، ٣ٝىػٞ ئ٠ُ جُه٤ٍ ٝج٩قٓحٕ ٧ٕ َّللا ٣ًٍْ ْٝٞف ٣ؿح١َ ٝٓح أػظْ أن٬هٚ ك -

 جُٔك٤ٖ٘ٓ ذأكَٟ ٖٓ ئقٓحْٜٗ.

 ألوان الجمال

- (ٞػل:) ٙٞ٤ٚـس ٓرحُـس ضىٍ ػ٠ِ ًػٍز ػل  . 

- (ٞػل:)  . ٌٍْٗز ُِطؼظ٤ 

- (ج٫ُُش:) . ٍُٞٔٗؾٔغ ٝٓؼٍكس ُِؼّٔٞ ٝج 

- :)ًٌْٛ٣س(. ػٖ ٚلس ٠ٛٝ )ضٓحٓف ٝػلٞ جٍٍُْٞ(، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ ؾٔحُٜح )ً٘ح )٣ورَ ػ

 ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.

- :)ًٌْٖٛرٚ جُؼًٌ ذ٢ٗء ٓحو١ ٣ورَ ٍْٝ ؾٔحُٜح جُطؿ٤ْٓ(. جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس) )٣ورَ ػ. 

- (أؾٞو:) ٌٍُّجُٔطِن. جُطؼر٤ٍ ذحْْ جُطل٤َٟ ٣ىٍ ػ٠ِ ج 

- :)ئ٣ؿحَ(. ذكًف جُٔرطىأ ٬ُٛطٔحّ ذحُهرٍ . ٝجْطؼٔحٍ جُؿِٔس ج٤ْٔ٫س ٣ل٤ى جُػرحش ٝج٫ْطٍٔجٌ  )ػلٞ ػٖ ج٫ُُش( 

-  :)أؾــُٞو ٍِ ْٕ ٣كــٓ٘ٞج، كحلُ ذحُه٤ـ  )أِْٞخ ٠ٍٖ(. ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى .)ٝئ

- :)نرٍٟ(.  ُِطو٣ٍٍ ٝجُطؼظ٤ْ ٝجُٔىـ ٍٍُِْٞ )ج٧ِْٞخ ك٠ جُر٤ص(  .  

ــــــــــــــىٟ .ٙ ُٜ ِٖ جُ ِٚ إَٔ ٣ك٤ــــــــــــــىٝج َػــــــــــــــ ٌُ َػ٤َِــــــــــــــ  َػ٣ُــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــىٝج     ٣َٜطَ َٝ ـــــــــــــــطَو٤ٔٞج  ـــــــــــــــ٠ إَٔ ٣َٓ ٌٙ َػِ ـــــــــــــــ٣ٍ  َق

   

 المفردات

 ٌُ ٌٙ  -ج٬ٍُٟ × : جٍُٖحو جُٜىٟ -٣ٓطو٤ٔٞج × : ٤ٔ٣ِٞج ٣ك٤ـىٝج -٤ٓ٣ٍ َْٜٝ× : ٖحم ٝػ٤ٍٓ ٝٚؼدػ٣ُ × : ٓطٔٓي ق٣ٍ

 ٣ِٟٞج.× :٣ٍَٖىٝج ج٣ٜطـىٝ -٣٘كٍكٞج × : ٣ؼطىُٞج ٣ٓطو٤ٔٞج -ٓل٠ٍ  َٜٝٓٔ 

    الشرح

٣ٝٓطٍٔ ك٠ ٓىـ جٍٍُْٞ كٜٞ ق٣ٍٙ ػ٠ِ ٛىج٣س جُ٘حِ ئ٠ُ جُكن ٝجُه٤ٍ، ٣ٝٛؼد ػ٤ِٚ ئٕ ٝؾىْٛ ٣ِٟٕٞ أٝ ٤ٔ٣ِٕٞ ػٖ  -

 ٣ٍ٠ن جُٜىٟ ٝجٍُٖحو.
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- :)ٟذ٠ٗء ٖٓ ٫ٝجَٓٚ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ع ٌٚٞجُٜىٟ ذط٣ٍن ٣ُكحو ػ٘ٚ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء  )٣ك٤ىٝج ػٖ جُٜى

 ٝٛٞ جُلؼَ )٣ك٤ىٝج( ُِطؿ٤ْٓ، ٝضٞق٠ ذؼظٔس جٍٍُْٞ ٝأغٍٙ ك٢ جُٜىج٣س ئ٠ُ جُكن.. ٝج٫ُُش ؾٔغ ٝٓؼٍكس ُِؼّٔٞ ٝجٍُٗٔٞ .

- :)ٟ٣ك٤ىٝج ػٖ جُٜى ْٕ ِٚ أ ٌُ ػ٤ِ )ً٘ح٣س(. ػٖ ٚلس ٠ٛٝ )قد جٍٍُْٞ ٧ٚكحذٚ(، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ  )ػ٣ُ

٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ. ٝك٤ٚ جهطرحِ ٖٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٖٓ هُٞٚ ضؼح٠ُ : } ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ ؾٔحُٜح ج٩ض

 ٌْ ِق٤ ٌَ ُؤٌٝف  ٌَ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ ْْ ذِح ٌُ ٌٙ َػ٤َِْ ٣ٍِ ْْ َق ح َػِ٘طُّ َٓ  ِٚ ٌُ َػ٤َِْ ٣ُِ ْْ َػ ٌُ ِٓ ْٗلُ ْٖ أَ ِٓ  ٌٍ ٞ ُْ ٌَ  ْْ ًُ  ( .8ٕٔ{ .. جُطٞذس)َُوَْى َؾحَء

- ػ٠ِ إٔ ٣ٓط ٌٙ (، ق٤ع أ٠ِن ٧ٚكحذٚ ٝنٞكٚ ػ٤ِْٜجٍٍُْٞ  قد)ً٘ح٣س(. ػٖ ٚلس ٠ٛٝ ) و٤ٔٞج ٣ٜٝطىٝج(:)ق٣ٍ

 ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ ؾٔحُٜح ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.

-  ٠رحم(.٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .٣ٓطو٤ٔٞج ٣ٜٝطىٝج(:  -)٣ك٤ىٝج( 

- أ ِٚ ٌُ ػ٤ِ )أِْٞخ هٍٛ( ذطوى٣ْ ٖرٚ جُؿِٔس )ػ٤ِٚ( ػ٠ِ جُلحػَ ٓؼٍٔٞ  ٤ٚـس جُٔرحُـس  ْٕ ٣ك٤ىٝج ػٖ جُٜىٟ(:)ػ٣ُ

 جُٔٛىٌ جُٔإٍٝ )إٔ ٣ك٤ىٝج ػٖ جُٜىٟ( ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ .

-  ٌُ  ٌٍٗز ُِطؼظ٤ْ . ٝك٤ٜٔح ئ٣ؿحَ ذكًف جُٔرطىأ ٬ُٛطٔحّ ذحُهرٍ . ٝأَٚ ج٬ٌُّ ق٣ٍٙ(:  -)ػ٣ُ

-  ُقٍ٘ جُ٘ر٢ ػ٠ِ ٛىج٣س ج٧ُٓس. ٚ ػ٤ْٜٚ٤ِؾ ٓرحُـس(. ضىٍ ػ٠ِ ًػٍز ٖٝىز قُٗ: )ق٣ٍٙ(  –) ػ٣ُ 

-  (: أكؼحٍ ٟٓحٌػس ضل٤ى جُطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز .٣ٓطو٤ٔٞج ٣ٜٝطىٝج -)٣ك٤ىٝج 

-  :)نرٍٟ(.  ُِطو٣ٍٍ ٝجُطؼظ٤ْ ٝجُٔىـ ٍٍُِْٞ  )ج٧ِْٞخ ك٠ جُر٤ص(. 

- ػ٠ِ ػظٔس جٍٍُْٞ  ٝضٌٍجٌ ج٧نرحٌ ُِط٣ٞ٘غ ٝجُطأ٤ًى. 

ـــــــــــــــــــُٚ  .7 ـــــــــــــــــــ٢ َؾ٘حَق ِْٜ ٫ ٣ُػَّ٘ ـــــــــــــــــــ٤  َػطـــــــــــــــــــٌٞف َػَِ

  

ـــــــــــــــىُ       َٜ َٔ٣ َٝ  ِْٜ ـــــــــــــــ٤ ـــــــــــــــٍق ٣َك٘ـــــــــــــــٞ َػَِ َ٘ ًَ ـــــــــــــــ٠   ئُِ

   

 المفردات

ٍِ × :قٕ٘ٞ ػطٞفٌ  × : ٣ؼطق ٣َك٘ـٞ -: ؾحٗد )ؼ( أً٘حف ً٘ق -: ػطق ٌٝكن )ؼ( أؾ٘كس ؾ٘حـ -٣وٍخ × : ٣رؼـى ٣ػ٘ــ٢ -هح

 ٣ؼٍٓ..٣ٛؼد ٝ× : ٤٣ٍٓ ٤ٜ٣ٝة ٣ٜٔـىُ  -٣وٓٞ 

    الشرح

 ٣ٝٓطٍٔ ك٠ ٓىـ جٍٍُْٞ ذًًٍ ٚلحضٚ ٝٓ٘حهرٚ ؛ كٜٞ ٌق٤ْ ػطٞف ٝهى َٖٔ ػطلُُٚ ؾ٤ٔغ جُهِن. -

 ألوان الجمال

-  :) ْْ { .. جُطٞذس))ػطـٌٞف ػــ٤ِٜ ٌْ ِق٤ ٌَ ُؤٌٝف  ٌَ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ  ( .8ٕٔك٤ٚ جهطرحِ ٖٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٖٓ هُٞٚ ضؼح٠ُ : } ذِح

-  ُٚ٢ ؾ٘حقـ )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ع ٌٚٞ جٍٍُْٞ ذطحتٍ  ُٚ ؾ٘حـ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ٫ٝجَٓٚ  (:)٫ ٣ُػّ٘ـِ

 .ٝٛٞ)ؾ٘حقٚ( ُِط٤ٞٞف، ٝضٞق٠ ذٗىز ػطق ٝػظٔس جٍٍُْٞ 

-  ئ٠٘حخ(. ذحُطٍجوف ُِط٤ًٞى .٣ك٘ٞ(:  -)ػطـٌٞف( 

- : )ج٧ُٓس. ٤ٚـس ٓرحُـس ضىٍ ػ٠ِ ًػٍز ٖٝىز ػلٞ ٝقُٕ قٍ٘ جُ٘ر٢ ػ٠ِ ٛىج٣س)ػطٞف 

-  :)ٌٍٗز ُِطؼظ٤ْ.ٝك٤ٜٔح ئ٣ؿحَ ذكًف جُٔرطىأ ٬ُٛطٔحّ ذحُهرٍ . ٝأَٚ ج٬ٌُّ )ٛٞ ػطٞف( .)ػطٞف 

-  أكؼحٍ ٟٓحٌػس ضل٤ى جُطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز . ٣ٜٝٔى(: -٣ك٘ٞ  -)٣ػ٠٘ 

-  :)نرٍٟ(.  ُِطو٣ٍٍ ٝجُطؼظ٤ْ ٝجُٔىـ ٍٍُِْٞ  )ج٧ِْٞخ ك٠ جُر٤ص(. 

ــــــــــــــــــٞو .8 ٢ُِٞكَؿ ــــــــــــــــــ أَػ َٝ ــــــــــــــــــُىِٓٞع  ِٚ ذِحُ ــــــــــــــــــ  ١ َػ٤َِ

  

ٍَ ٣َٞؾــــــــــــــىُ       ــــــــــــــُٚ جُــــــــــــــَىٛ ػُِ ِٓ ــــــــــــــِى جَُــــــــــــــ١ً ٫   ُِلَو

   

 المفردات

: ٖرٚ ٓػَ -: جٌكؼ٠ ٚٞضي ذحُرٌحء ٝجُؼ٣َٞ أػ٢ُٞ -: ٓحء جُؼ٤ٖ )ّ( جُىٓغ ٝجُىٓؼس  جُىٓٞع -جؾٔى١ × : أًػ١ٍ جُىٓغ ؾٞو١

ٍُٛ ٝ ُوٌٛٞ ٝأوج٤ٍٛ ٝ وٛح٣ٌٍ .: ٓىز جُك٤حز جُىجُىٍٛ -ذوحء × : ٌق٤َ كْوى -)ؼ( أٓػحٍ   ٤ٗح ٝجُٔوٛٞو جُُٖٓ )ؼ( أَْوٛحٌ ٝ أَْو

    الشرح

 ٣طِد جُٗحػٍ ٖٓ ػ٤٘٤ٚ إٔ ضر٤ٌح ٫ٝ ضؿق وٓٞػٜٔح ُلوى جُ٘ر٢ ج١ًُ ٫ ٓػ٤َ ُٚ ٓىٟ جُك٤حز . -
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- ٟذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ٫ٝجَٓٚ ٝٛٞ جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ع جُؼ٤ٖ ذاٗٓحٕ ٣أٍٓٙ ٣ٝؿٞو ،غْ قًف جُٔٗرٚ أػ٠ُٞ(:) -)ؾٞو

 .أػ٠ُٞ( ُِطٗه٤ٙ، ٝضٞق٠ ذٗىز جُكُٕ ُلوى جٍٍُْٞ  -كؼَ ج٧ٍٓ)ؾٞوٟ

-  :)٣ُــَٞؾـُى ٍَ )ً٘ح٣س(. ػٖ ٓٞٚٞف ٝٛٞ )جٍٍُْٞ(، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ )ج١ًُ ٫ ٓػُُِٚ جُىَّٛـ

 ٤ْ. ؾٔحُٜح ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿٓ

- :)٣ُــَٞؾـُى ٍَ )ً٘ح٣س(. ػٖ ٚلس ٠ٛٝ )ػِٞ ٌٝٓحٗس ٝػظٔس جٍٍُْٞ(، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو  )ُلـوِى ج١ًُ ٫ ٓػُُِٚ جُىَّٛـ

 ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ ؾٔحُٜح ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.

- (ك:)ٟجُلحء ُِطٍض٤د ٝجُطؼو٤د.  ؿٞو 

- ( جُىٓٞع:)  ٍز.ؾٔغ ٌُِػ 

- ٟأِْٞخ ئٗٗحت٠(. ٗٞػٚ أٍٓ ؿٍٞٚ جُط٠٘ٔ ٝجُكع ػ٠ِ جُرٌحء .أػ٠ُٞ(:) -)ؾٞو 

-  :)ضؼ٤َِ ُٔح هرِٚ .)ُلوى 

- ( كوى- :)٠رحم ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًى٣ٙٞؾى . 

ــــــــــــــــىٍ  .9 َّٔ َك ُٓ  ََ ػــــــــــــــــ ِٓ  َٕ ــــــــــــــــَى جُٔحٞــــــــــــــــٞ ٓــــــــــــــــح كَوَ َٝ 

  

ـــــــــــــــــــىُ        ـــــــــــــــــــِس ٣ُلوَ َٓ ـــــــــــــــــــ٠ جُو٤ِح ـــــــــــــــــــُٚ َقطّ ػُِ ِٓ  ٫ َٝ 

   

 المفردات

 ج٥ضٕٞ ٝج٬ُقوٕٞ.× : جُٓحذوٕٞ جُٔحٕٞٞ -دًٓ× و نٍٓ : جٍُٔجكوى

    الشرح

 ٣طكٍٓ جُٗحػٍ ػ٠ِ كوى جٍٍُْٞ ، كِْ ٣لوى جُٔحٕٞٞ ، ُٖٝ ٣ُلوى ج٬ُقوٕٞ ئ٠ُ ٣ّٞ جُو٤حٓس ٓػَ كوى جٍٍُْٞ  -

 ألوان الجمال 

- :)ًِٚ أٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ ؾٔحُٜح )ً٘ح٣س(. ػٖ ٚلس ٠ٛٝ )ػِٞ ٌٝٓحٗس ٝػظٔس جٍٍُْٞ(، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝ )جُر٤ص

 ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذًح ذحُى٤َُ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.

-  ٠رحم ِْد(.٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .٣ُلـوـــُى(:  -)ٓح كـوَى( 

- :)ئ٣ؿحَ ذكًف جُلحػَ )٣لوى . 

- :)كؼَ ٟٓحٌع ٣ل٤ى جُطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز . )٣لوى 

- ِْٞنرٍٟ(.  ُِطو٣ٍٍ جُطكٍٓ ػ٠ِ كوى جٍٍُْٞ  خ ك٠ جُر٤ص(:)ج٧(. 

 التعلٌق العام على النص

 ٓح ٓ٘حْرس جُ٘ٙ   ِٔ

 قُٕ جُٗحػٍ ػ٠ِ ٝكحز جٍٍُْٞ . 

 ٓح جُؼح٠لس ج٤ُٓٔطٍز ػ٠ِ جُٗحػٍ   ِٕ

 جُؼح٠لس ج٤ُٓٔطٍز ػ٠ِ جُٗحػٍ ٢ٛ قُٗٚ ػ٠ِ ٝكحز جٍٍُْٞ ٝقرٚ ُٚ . 

 ػٖ ػح٠لس جُٗحػٍ . ػَِج٤ُْٞٔو٠ ك٢ جُر٤ص ٓؼرٍز   ِٖ

 ٧ٕ جُٗحػٍ جْطهىّ  ذكٍ جُط٣َٞ ج١ًُ ٣٘حْد ػح٠لس جُكُٕ .  

 ذْ ضؼَِ هِس جٌُٛٞ جُر٤ح٤ٗس ك٢ جُ٘ٙ   ِٗ

 جٌُٛٞ ك٢ جُ٘ٙ ه٤ِِس ٫ػطٔحو جُٗحػٍ ػ٠ِ ج٧ُلح  جُٔؼرٍز ٝجُٔٞق٤س . 

 ذْ ضؼَِ : جػطٔحو جُٗحػٍ ػ٠ِ  ج٧ِْٞخ جُهر١ٍ    ِ٘

 ج٧ِْٞخ جُهر١ٍ ٧ٗٚ ٫ ٣ٜىف ئ٠ُ ج٩غحٌز ٝجُٔطؼس ٝئٗٔح ٣وٌٍ ٚلحش قو٤و٤س جضٛق ذٜح جٍٍُْٞ  جػطٔى جُٗحػٍ ػ٠ِ 

 جُٗحػٍ ٣ٍٖق جُِلظ ٝجُٔؼ٠٘ ٝجُٔٞٞٞع : ػَِ . ِٙ

ٓٞٞٞػح ه٤ٔح  ٣ٍٖق جُِلظ ٝجُٔؼ٠٘ ٝجُٔٞٞٞع  كوى  ضأغٍ ذأِْٞخ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝأُلح ٚ ٝٓؼح٤ٗٚ ًٔح أٗٚ ٣ط٘حٍٝ 

 ٠ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ..ٝٛٞ ٓىـ جُ٘ر٢ ِٚ
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 ك٤ْ ٝجكن جُٗحػٍ ٖؼٍجء جُؿح٤ِٛس ك٢ ٓطِغ جُو٤ٛىز   7ِ

 ٝجكوْٜ ك٢ جُٞهٞف ػ٠ِ ج٬٠٧ٍ ك٢ ٓطِغ جُو٤ٛىز ٝئٕ جنطِلص ج٬٠٧ٍ . 

 ٓح أْٛ ْٔحش أِْٞخ جُٗحػٍ   8ِ

 ْٔحش أِْٞخ جُٗحػٍ :   -

ٍٍ ذو٤ْ ج٬ْ٩ّ ٝٓرحوتٚ، ٝضأ - قُّ ػٖ ضأغ ِٗ ٌَ ٝجٞف ٣  غٍٙ ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ أُلح ٚ ٝٓؼح٤ٗٚ.أِْٞذٚ ْٜ

 جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُس ه٤ِِس، ٌُٜٝ٘ح ٓؼرٍز ػٖ كٌٍز جُٗحػٍ، ٝٓطٓوس ٓغ ػح٠لطٚ. -

 ٝٓرحوتٚ. ضأغٍ جُٗحػٍ ك٢ ٌٚٞٙ ٝأُلح ٚ ذحُٔؼؿْ جُؿى٣ى ٖٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُٜى١ جُ٘ر١ٞ ٝه٤ْ ج٬ْ٩ّ -

  ٬ٓٓف ٖه٤ٛس جُٗحػٍٓح -9ِ

 ٓإٖٓ ه١ٞ جُؼح٠لس. -

 ى٣ى ج٩وٌجى ُؼظٔس جٍٍُْٞ ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ.ٖ -

 يٝ ٓٞٛرس ٓط٤ُٔز كوى ًحٕ ٣وٍٞ جُٗؼٍ جٌضؿح٫ً. -

  أغٍ جُر٤ثس ك٢ جُ٘ٙ ٓح -ِٓٔ

ٍَ جُؿح٤ِٛس ٝج٬ْ٩ّ. - ج ذحُؿح٤٤ِٖٛ كوى ػحٚ ًٍ  جُرىء ذحُٞهٞف ػ٠ِ ج٬٠٧ٍ ٝذٌحء جُى٣حٌ ٝيًٍ جٍُّْٞ ضأغ

  ػ٤ِٚ ِْْٝ.قدُّ جُٛكحذس جٌٍُجّ ٍٍُِْٞ ٠ِٚ َّللا -

  ضأغٍ جُٗؼٍجء ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُكى٣ع ج٣ٍُٗق ٝذٜى١ ج٬ْ٩ّ ٝٓرحوتٚ. -

 

 ْر٤َ جٍُٖحوػ٠ِ ٗٙ  ضـى٣ٌـرـحش

(ٔ) 

ٍِ ٝٓؼـــــٜــــــــــــــــُى          ٌْ ٍُِْــــــــــــــــٞ  ذطـ٤رــــــــــــــــسَ ٌْـــــــــــــــــ

  
ُّ ٝضٜٔـــــــــــى     ـــــــــــٞ ٌٍ ، ٝهــــــــــى ضؼلــــــــــٞ جٍُْـ ــــــــــ ٤٘ٓ. 

 
ُٖ ؾٜىٛـــــــــــــح ــــــــــــ٤ ــــــــــــحً ضــــــــــــًٌُف جُؼ ــــــــــــْص ٝهٞك  أ٠حُ

  
     َِ ِٚ أقـــــــــٔىُ  ػــــــــــ٠ِ ٠ِــــــــ ٍِ جُــــــــ١ً ك٤ــــــــ  .جُوــــرـــــــــ

 
، ٝذًٌٞــــــــــــصْ  ٍِ ٍَ جٍُْــــــــــــٞ  كرًٌٞــــــــــــَص، ٣ــــــــــــح هرــــــــــــ

  
 .ذــــــــــــ٬ٌو  غـــــــــــٟٞ ك٤ٜـــــــــــح ج٤ٍُٖـــــــــــُى جُٔٓـــــــــــىوُ     

 
 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف - 

 : ٍٓجوف  ج٤ٍُٖى - ٔ

 جُٔطٌٖٔ ׄ       جُٔٞكن ُِٛٞجخׄ     جُرحُؾ ׄ       جُؼحهَ  ׄ  

   : ٟٓحو غٟٞ - ٕ

  جُػح٤ٗس ٝجُػحُػس ׄ         ؼٖׄ      ٌقَ ׄ        أهحّ  ׄ  

  " : ٠َِؾٔغ "  - ٖ

          جُػح٤ٗس ٝجُػحُػس. ׄ       ٠ٍِٞׄ      أ٬٠ٍׄ        ٬٠ٍ ׄ  

 : (ٝضٜٔـى  -ضؼلٞ )ذ٤ٖ   - ٗ

 ؾ٘حِ ׄ        ضٍجوفׄ      ٠رحمׄ        ٓوحذِس ׄ  

 ُِر٤ط٤ٖ ٢ٛ:  جٍُت٤ٓس جُلٌٍز  – ٘

            جُٗحػٍ ػ٠ِ جٍٍُْٞ قُٕ ׄ        ٍٍُِْٞجُٗحػٍ  وػحءׄ     ُٗحػٍ ػ٠ِ هرٍ جٍٍُْٞٝهٞف ج  ׄ     

 ٝيُي ٝجٞف ك٢:ٜ٘ؽ جُو٤ٛىز جُوى٣ْ . ٔك٢ ج٧ذ٤حش ضأغٍ ذ  - ٙ

 ٝقىز جُٔٞٞٞع ׄ       جُٞهٞف ػ٠ِ ج٬٠٧ ٍׄ    جُـٍٜ جُٗؼ١ٍׄ    ُْٜٞس ج٧ُلح   ׄ     

ٌْ ُٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ:"   - 7 ٍِ ٝٓؼـــــٜـىُ ٌْــ  "   ٤ٍ٘ٓ ٍِْـٞ

 ً٘ح٣س ׄ          ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ         جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ    جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس ׄ  
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 ".ذــ٬ٌو  غـٟٞ ك٤ٜـح    ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ " – 8

 ً٘ح٣س ׄ          ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ         جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ    جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس ׄ  

 

 ( ٛٞ:ضٜٔـى -ـُى ٓؼـــــٜجُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ذ٤ٖ ) -9

 ض٣ٍٛغ ׄ      ْؿغ ׄ     ٓوحذِسׄ      ٠رحم   ׄ    

 : (جُؼ٤ٖ -ذ٤ٖ )ضًٌف  جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ -  ٓٔ

 قٖٓ ضو٤ْٓ. ׄ     ٍٓجػحز ٗظ٤ٍ   ׄ    ٠رحم ׄ      ؾ٘حِ      ׄ    

  ذ٬و": ، ٝذًٌٞصْ ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ هُٞٚ: "  – ٔٔ

 ت٢ ٓؼ٠٘نر١ٍ ُلظح ئٗٗحׄ      ئٗٗحت٢ׄ       نر١ٍ ׄ        

 ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ أِْٞخ هٍٛ ٤ِْٝطٚ:  - ٕٔ

 جُؼطق خ"ٌُٖ" ׄ    جُ٘ل٢ ٝج٫ْطػ٘حءׄ    جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ   ضؼ٣ٍق جُٔرطىأ ٝجُهرٍ ׄ  

ُّ ٝضٜٔـىهُٞٚ"  -ٖٔ  ." ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ ٣ل٤ى:ٝهى ضؼلٞ جٍُْــٞ

 جٌُػٍز ׄ     جُطكو٤نׄ      جُوِس ׄ      جُٗي  ׄ  

 ؿحَ ذكًف :ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ ئ٣  - ٗٔ

 جُهرٍ  ׄ     جُٔرطىأ ׄ     جُٔلؼٍٞ ׄ      جُلحػَ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2128ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 

(ٕ) 

ِٛىجً  ُْ جَُكـــــــــــــنَّ  ؾـــــــــــــح ِٜ ــــــــــــْ ٣َٜـــــــــــــى٣ ُٜ َُ ٌّ  َِ  ئِٓــــــــــــح

  
ـــــــــــىٍم ئِٕ ٣ُط٤ؼـــــــــــُٞٙ ٣َٓــــــــــــــــــــَؼىٝج     ِٚ  ُْ َؼِِّـــــــــــ ُٓ. 

 
  ْْ َُ ػـًٌٛــــــــــــــــــــ  ػـــــــــــــــــــٖ جُـــــــــــــــــــ٫ُِش، ٣ورــــــــــــــــــــ

  
ٍِ أؾــــــــــــــٞوُ      ْٕ ٣كـــــــــــــٓ٘ٞج، كــــــــــــحلُ ذحُهـ٤ـــــــــــــ  .ٝئ

 
ْٕ ٣ك٤ـــــــــــــىٝج ػــــــــــــٖ جُٜـــــــــــــىٟ ِٚ أ ٌُ ػ٤ِــــــــــــ  ػ٣ُــــــــــــ

  
ٌٙ ػِـــــــــــــ٠ إٔ ٣ٓـــــــــــــطو٤ٔٞج ٣ٜٝطــــــــــــــىٝج   .قـــــــــــــ٣ٍ

 
، ٫ ٣ػ٘ـــــــــــــــــ٢ ؾ٘حقـــــــــــــــــُٚ  ْْ  ػـطـــــــــــــــــٌٞف ػِــــــــــــــــ٤ٜ

  
 .كــ٘ـــــــــــٞ ػـ٤ِٜـــــــــــْ ٣ٝـٔـٜـــــــــــىُ ئُــــــــــ٠ ً٘ـــــــــــٍق ٣ـَ  

 
 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

  جٍُٔجو خ" ٣ٜٔى: - ٔ  

 .٣وحّٝׄ     ٤٣ٍٓׄ     ٣ٞٞف ׄ       ٣هح١ُׄ    

    ٟٓحو " ػ٣ُُ " : -ٕ      

 ٤ٓ٣ٍ     ׄ     ؾرحٕׄ     ٖك٤فׄ       ٞؼ٤قׄ     

  ؾٔغ " ػًٌ  " : - ٖ  

          .أػحي٣ٍׄ      أػًجٌׄ      أػحيٌׄ       ٓؼحي٣ٍ ׄ    

 : (٣ك٘ٞ -ػطـٌٞف )ذ٤ٖ   -ٗ  

 ؾ٘حِ ׄ      ضٍجوفׄ       ٠رحمׄ        ٓوحذِس ׄ    

 ٨ُذ٤حش ٢ٛ:  جٍُت٤ٓس جُلٌٍز  –٘

 ٚلحش جٍٍُْٞ ׄ   قد جٍٍُْٞ ٧ٚكحذٚ     ׄ   ػطق جٍٍُْٞ      ׄ                ػلٞ جٍٍُْٞׄ    

 ٖٓ ن٬ٍ:ًٙ ج٧ذ٤حش ٣ظٍٜ ضأغٍ جُٗحػٍ ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ ٛ - ٙ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس ׄ           جُٞهٞف ػ٠ِ هرٍ جٍٍُْٞׄ     ج٫هطرحِ ٖٓ جُوٍإٓ ׄ       جْطهىجّ أُلح  يجش ٠حذغ و٢٘٣ ׄ  
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 ٢ُ أ١ ؿٍٜ ٖٓ أؿٍجٜ جُٗؼٍ ٣٘ط٢ٔ ًٛج جُ٘ٙ  ئ  - 7

 جُٞٚق ׄ     جٍُغحءׄ     جُلهٍׄ      جُٔىـ ׄ  

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ ْٔحش أِْٞخ جُٗحػٍ ٓح ػىج: -8

 ُْٜٞس ج٧ُلح  ׄ    ضأغٍٙ ذحُوٍإٓ ׄ    ًػٍز جٌُٛٞ جُر٤ح٤ٗسׄ   ؿِرس ج٧ِْٞخ جُهر١ٍ ׄ  

ُْ جَُكـنَّ ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ:"   - 9 ِٜ  " ٣َٜـى٣

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ     جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ     ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ      ً٘ح٣س ׄ    

ٞ  ػٖ ج٫ُُشِ  ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ " – ٓٔ  ". ػـلـ

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ     جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ     ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ      ً٘ح٣س ׄ    

 ( ٛٞ:٣ٓطو٤ٔٞج  -ج٣ك٤ـىٝجُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ذ٤ٖ ) -ٔٔ

 ض٣ٍٛغׄ       ؾ٘حِ        ׄ     ٓوحذِس ׄ     ٠رحم  ׄ   

ْْ ػ٬هس هُٞٚ"  – ٕٔ َُ ػـًٌٛـ  " ذٔح هرِٜح ٢ٛ : ، ٣ورـ

 ض٤ٞٞفׄ      ٗط٤ؿس ׄ     ضل٤َٛ  ׄ      ْرد  ׄ    

ٍِ أؾــُٞو( ذٔح هرِٜح :هُٞٚ : ػ٬هس  - ٖٔ  ) ، كحلُ ذحُهـ٤ـ

      .ضؼ٤َِׄ     ضٌحَٓ ׄ     ض٤ٞٞف ׄ      ٗط٤ؿس  ׄ    

 ٛحش ٖٓ ج٧ذ٤حش ٓح ٣طلن ٓغ هٍٞ جُٗحػٍ: -ٗٔ

ـــــــــــــٚ  ــــــــــــى هـحُ ــــــــــــح ه ٓ َِّ ــــــــــــ ــــــــــــ٢ ً ــــــــــــٞزٌ ك  ٛــــــــــــٞ أُْ

  

ــــــــــــــــــِٚ جُُّ٘ؿرــــــــــــــــــحءُ      . ذـــــــــــــــــــٚ ٣ــــــــــــــــــوطى١ ٝذـلـؼـ

 

 جُر٤ص جٍُجذغ  ׄ     جُر٤ص جُػحُع ׄ     ٢ٗجُر٤ص جُػحׄ      جُر٤ص ج٧ٍٝ ׄ    

 ( https://dardery.site/archives/2128ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

(ٖ) 

ِٚ ذحُىٓـــــــــــــــــــِٞع ٝأػُٞـــــــــــــــــــ٢  كؿــــــــــــــــــٞو١ ػ٤ِــــــــــــــــــ

  
ٍِ ٣ٞؾـــــــــــــىُ ُلوــــــــــــِى جُــــــــــــ١ً ٫ ٓػِــــــــــــُٚ جُىَّ         .ٛـــــــــــــ

 
ََ ٓكٔـــــــــــــــــٍى   َٕ ٓػـــــــــــــــــ  ٝٓــــــــــــــــح كوــــــــــــــــَى جُـــــــــــــــــٔحٞٞ

  
 .٫ٝ ٓػِــــــــــــــــــُٚ، قطّـــــــــــــــــ٠ جُو٤حٓــــــــــــــــــِس، ٣لوــــــــــــــــــىُ     

 
 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

    " جُىٍٛ " : ؾٔغ - ٔ  

 .ًَ ٓح ْرنׄ      أوٛحٌׄ      وٌٛٞׄ       أوٍٛׄ  

  " كَوََى " : ٍٓجوف -ٕ  

 . أَٛٔ  ׄ           ٤ّٞغׄ      نٍٓׄ      أٞحعׄ   

    " ؾٞو١  " : ٓوحذَ -ٖ      

 جذ٢ٌ.ׄ     جٓ٘ؼ٢  ׄ     جػط٢ׄ      جؾٔى١ׄ  

 ك٢ جُر٤ط٤ٖ. جٍُت٤ٓس قىو جُلٌٍز  – ٗ   

 ػظٔس جُ٘ر٢ ٝضلٍوٙ ׄ    ذٌحء جُٗحػٍׄ     كوى جُ٘ر٢ ׄ      قُٕ جُٗحػٍ ׄ  

    هحٍ جُٗحػٍ:    – ٘

ـــــــــــــــــَ ٓكٔـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــٍقٖٔ ٓػ ـــــــــــــــــن جُ ـــــــــــــــــْ ٣هِ ُ 

  
 .ٟ ذٗــــــــــــــٍج ػِــــــــــــــ٠ ج٠٩ــــــــــــــ٬مذــــــــــــــ٤ٖ جُــــــــــــــٌٞ   

 
 ئ٠ُ أ١ ٓىٟ ٣طلن ٓؼ٠٘ ًٛج جُر٤ص ٓغ جُٔؼ٠٘ جُٞجٌو ك٢  هٍٞ قٓحٕ ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ:

ََ ٓكٔـــــــــــــــــٍى   َٕ ٓػـــــــــــــــــ  ٝٓــــــــــــــــح كوــــــــــــــــَى جُـــــــــــــــــٔحٞٞ

  
 .٫ٝ ٓػِــــــــــــــــــُٚ، قطّـــــــــــــــــ٠ جُو٤حٓــــــــــــــــــِس، ٣لوــــــــــــــــــىُ     

 
 ٠٘ ٝج٧ِْٞخ٣طلوحٕ ك٢ جُٔؼׄ        ٣طلوحٕ ك٢ جُٔؼ٠٘ كو١ׄ      ٣طلوحٕ ك٢ ج٧ِْٞخ كو١      ׄ   
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ِٚ ذحُىٓـِٞع ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ:"   - ٙ  " كؿٞو١ ػ٤ِ

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ     جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ    ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ       ضٗر٤ٚׄ  

ٍَ ٣ُــَٞؾـىُ  ٗٞع جُه٤حٍ ك٢ هُٞٚ " – 7  ". ج١ًُ ٫ ٓػُُِٚ جُىَّٛـ

  جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ     جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ׄ    ٓؿحَ ٍَْٓ ׄ      ً٘ح٣س ׄ  

   جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ ٛٞ: -8

 ض٣ٍٛغׄ       ؾ٘حِ        ׄ    ٓوحذِس ׄ       ٠رحم  ׄ  

 

ٍِ ٣ٞؾـىُ      ػ٬هس هُٞٚ" – 9  " ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ ذٔح هرِٜح ٢ٛ : ُلوِى ج١ًُ ٫ ٓػُِٚ جُىَّٛـ

 ض٤ٞٞفׄ      ٗط٤ؿس ׄ    ضل٤َٛ  ׄ      ضؼ٤َِ  ׄ  

ِٚ ذحُىٓـِٞع ٝأػُٞـ٢. ك جُـٍٜ ٖٓ ج٧ٍٓ ك٢ هُٞٚ"  – ٓٔ  " ؿٞو١ ػ٤ِ

 ج٫ُطٔحِׄ      جُط٢٘ٔ ׄ    جُكع  ׄ       جُ٘ٛف  ׄ  

 ئ٢ُ أ١ ذ٤ثس ٣٘ط٢ٔ ًٛج جُ٘ٙ    -ٔٔ

 .جُؼٍٛ جُؼرح٢ْׄ    جُؼٍٛ ج١ٞٓ٧ׄ        جُؼٍٛ ج٢ٓ٬ْ٩ׄ      جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2128ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 

 ػ٠ِ جُٗؼٍ ك٢ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ٗٛٞ٘ ٓطكٌٍز (ج٢ُُُ٘ٔ جُٞجؾد)

(ٔ) 

 :بنت النبً )ص( فً رثابه السٌدة فاطمة  مما ٌنسب إلى 

ٔ-  ٍّ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــحمُ  جِؿر ــــــــــــــــٔحءِ  آك ٌش جُٓ ّٞ ــــــــــــــــ ًٝ 

  
     ُّ ٌِ  ٖــــــــــــٔ ِٕ  ٝأ ِــــــــــــْ جُٜ٘ــــــــــــح  .جُؼٛــــــــــــٍج

 
ٕ-  ُٜ ــــــــــــح٧ٌ ــــــــــــٖ كَ  ًث٤رــــــــــــسٌ  جُ٘رــــــــــــ٢ّ  ذؼــــــــــــىِ  ِٓ

  
ِٕ  ًػ٤ـــــــــــــــٍزُ  ػ٤ِـــــــــــــــٚ أَْـــــــــــــــلحً       .جٍُؾلـــــــــــــــح

 
ٖ-  ِٚ ــــــــــــــــر٬وِ  ٖــــــــــــــــٍمُ  ك٤ََِرٌــــــــــــــــ ــــــــــــــــح جُ  ٝؿٍذُٜ

  
     ِٚ ٤َُرٌــــــــــــــــ َٝ  ٌٍ َّ  ٟٓــــــــــــــــ  .٣َٔــــــــــــــــح٢ٗ ًٝــــــــــــــــ

 
ٗ-  ِٚ ٤َُرٌــــــــــــــــ ُْ  جُطــــــــــــــــٌٞ َٝ ُٙ  جُٔؼظّــــــــــــــــ ّٞ  ؾــــــــــــــــ

  
جُر٤ـــــــــــــــــصُ      ٌِ  يٝ َٝ ِٕ  ج٧ْـــــــــــــــــطح  .ٝج٧ًٌـــــــــــــــــح

 
َِ  نـــــــــــحضْ ٣ـــــــــــح -٘ ْـــــــــــ ٍّ  ٞـــــــــــٞؤٙ جُٔرـــــــــــحٌى جُ

  
ـــــــــــــــيَ  ٚـــــــــــــــ٠ِّ     ٍ ػ٤ِ ُّ ِٕ  ٓ٘ـــــــــــــــ  .جُلٍهـــــــــــــــح

 
ــــــــــــىجؤىَ  َٗلٓــــــــــــ٢ -ٙ ــــــــــــحت٬ ٍُأْــــــــــــيَ  ٓــــــــــــح ك ٓ 

  
ــــــــــــــىٝى ٓــــــــــــــح     ّْ ِٕ  ْٝــــــــــــــحوز ٝ  .جُْٞــــــــــــــ٘ح

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 فً األبٌات عاطفة : السٌدة فاطمة )رضً هللا عنها(تسٌطر على  -مما ٌلً -حدد  -ٔ

 الٌؤس والتشاإم . ׄ    .واأللمالحزن  ׄ           .األمل والتفاإل ׄ   الضٌق والؽضب ׄ  

 بما قبله ؟ الثانًعبلقة البٌت  ما -ٕ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

ة األؼراض أيِّ  إلى -ٖ ٌَّ  ؟اإلسبلمًالعصر  فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الحكمة، ׄ    .والتقرب إلى هللا ، بالتقوى التوجٌه إلى االتصاؾ  فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ٌة صفاته عن بعًٌدا األخبلقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ  .الحسِّ

ز ،الرثاء ׄ    .وبٌان مكاتنتهم الدٌنٌة إظهار الحزن واأللم على فقد األحبة فً َتَركَّ

ز الَفْخر، ׄ    .فً نصرة دٌن هللا بالقوة والفروسٌة والشجاعة الفخر فً َتَركَّ
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 :الخامسالبٌت فً "ضوإه  المبارك الّرسلِ  خاتم " ٌافً النداءالؽرض من  –مما ٌلً  –دد ح -ٗ

 . إظهار الفرح ׄ     . إظهار العطؾ ׄ                       .التنبٌه ׄ      التعظٌم ׄ  

 ؟السادس البٌت سٌاق من تفهم كما « الوسنانِ  » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -٘

 .المٌت ׄ    . النابم ׄ   .ٌؾالضعٌ ׄ   .المرٌض ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟الثالث البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٙ

   طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ       جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 الثانً والثالثׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ٌِّن كناٌة، الخامس البٌت من الثانً الشطر فً -7  .جمالها وسر ها،نوع فب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ  

 .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ  

 .اإلسبلم صدر عصر فً الشعر سمات إحدى استنتج بٌات السابقة،لؤل َفهمك ضوء فً -8

 .وسموها المعانً ووضوح األلفاظ سهولة  ׄ     .المؤلوؾ عن وبعدها وؼرابتها األلفاظ جزالة  ׄ  

 .المعنى فً والتكلُّؾ البدٌعٌة المحسنات كثرة  ׄ       التجدٌد فً الوزن والقافٌة  ׄ  

ًّ  بعدِ  ِمن َفاألرضُ :" ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله -9  جمالها؟ سر ؟ وما الثانً" فً البٌت كبٌبٌة  النب

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ        .تشبٌه تمثٌلً ، التوضٌح ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

ًّ  بعدِ  ِمن َفاألرضُ  فً"وسٌلة القصر   -مما ٌلً –حدد  -ٓٔ  :  فً البٌت الثانً كبٌبٌة" النب

 إنما استخدامׄ       واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر التقدٌمׄ     والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

 : السادسالبٌت  فً "  فداإكَ  َنفسًنوع األسلوب فً"   -ٔٔ

     إنشابً طلبً للنصحׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  ىخبري لفظا إنشابً معنׄ       إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : نكرة  الثانًفً البٌت  ( كبٌبةٌ : ) كلمة جاءت  -ٕٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ( rchives/7271https://dardery.site/aُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 (ٕ) 

 :سٌدنا حمزة رثاء فً -عنه هللا رضً– عبد هللا بن رواحة ٌقول

ـــــــــــــص -ٔ ٌَ ـــــــــــــ٢ ذَ ـــــــــــــنَّ  َػ٤٘ ُق ـــــــــــــح َٝ ـــــــــــــح َُٜ  ذٌُحٛ

  
ٓــــــــــــــح     ٫ جُرٌُــــــــــــــحءُ  ٣ُـ٘ــــــــــــــ٢ َٝ َٝ  َُ  جَُؼ٣ٞــــــــــــــ

 
ــــــــــــــىِ  َػِــــــــــــــ٠ -ٕ َْ ِٚ  أَ ــــــــــــــ  هــــــــــــــحُٞج َؿــــــــــــــىجزَ  ج٩َُِ

  
زُ      َُ ُْ  أََقٔــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ًُ َُ  يج ُؾــــــــــــــــ ٍَ َُ  جُ  جُوَط٤ــــــــــــــــ

 
ٓــــــــــــــــِِٔٞ أُٚــــــــــــــــ٤دَ  -ٖ ُٔ ِٚ  ٕجُ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــحً  ذِ  َؾ٤ٔؼ

  
ـــــــــــحىَ      ـــــــــــى ُٛ٘ هَ ـــــــــــ٤دَ  َٝ ِٚ  أُٚ ـــــــــــ ٍُ  ذِ ْـــــــــــٞ ٍَ  جُ

 
ــــــــــــــح -ٗ ــــــــــــــ٠ أَذ ــــــــــــــيَ  ٣َؼِ َُ  ُٕ ــــــــــــــىَّش ج٧ًٌَــــــــــــــح ُٛ 

  
ـــــــــــــــصَ      أَٗ ٍُّ  جُٔحِؾـــــــــــــــىُ  َٝ ـــــــــــــــ ٍُ  جُرَ ٚـــــــــــــــٞ َٞ  جُ

 
ُّ  َػ٤َِــــــــــــــيَ  -٘ ــــــــــــــ٬ ذِّــــــــــــــيَ  َْ ٍٕ  كــــــــــــــ٢ ٌَ  ِؾ٘ــــــــــــــح

  
ـــــــــــــــــــــــح     ٌْ  ُٓهحُِطُٜ ـــــــــــــــــــــــ٤ ٍُ  ٫ َٗؼ ـــــــــــــــــــــــُٝ َ٣ 

 
ـــــــــــــــــح أ٫َ -ٙ ٣  َْ ـــــــــــــــــ ِٖ ٌِ  ٛح ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــرٍجً  ج٧َن٤ َٚ 

  
     َُّ ـــــــــــــــــ ٌُ ٌُْ كَ ـــــــــــــــــحُِ ٌٖ  كِؼ ـــــــــــــــــ َٓ َُ  َق  َؾ٤ٔـــــــــــــــــ
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 :   البدابل المقترحةبٌن  من اختر الصحٌح 

 أفاد؟ فماذا ،فً البٌت الثالث« الَرسولُ  بِهِ  أُصٌبَ  َوَقد : »قوله فً القصر أسلوب الشاعر استخدم -ٔ

 .التعلٌل  ׄ   .التفصٌل  ׄ   .التوكٌد  ׄ   .التوضٌح  ׄ  

ة األؼراض أيِّ  إلى -ٕ ٌَّ  العصر اإلسبلمً؟ فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الحكمة، ׄ    .التوجٌه إلى االتصاؾ بالتقوى  ، والتقرب إلى هللا فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ٌة صفاته عن بعًٌدا األخبلقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ  .الحسِّ

ز الرثاء، ׄ    .ٌان مكاتنتهم الدٌنٌةإظهار الحزن واأللم على فقد األحبة وب فً َتَركَّ

ز الَفْخر، ׄ    .بالقوة والفروسٌة والشجاعة فً نصرة دٌن هللا الفخر فً َتَركَّ

 األول؟ البٌت فً « الَعوٌلُ  »و « الُبكاءُ  » بٌن العبلقة ما -ٖ

 .تضاد   ׄ      .تراُدؾ ׄ       .تقاُبل ׄ   .تبلُزم ׄ  

 الَوصولُ " فً البٌت الرابع:   الَبرُّ  الماِجدُ  اعر فً  قوله:" َوأَنتَ وسٌلة القصر التً استعملها الش  -مما ٌلً –حدد  -ٗ

 إنما استخدامׄ       واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر التقدٌمׄ     والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

 البٌت الخامس : فً ِجناٍن "  فً َربِّكَ  َسبلمُ  نوع األسلوب فً قوله:" َعلٌَكَ   -٘

     إنشابً طلبً للنصحׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ       إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : فً البٌت الثانً  معرفة ( الَرُجلُ : ) كلمة جاءت  -ٙ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

د -7  .السابقة األبٌات فً هرةالظا الموسٌقى مصادر من مصدرا ٌؤتً مما حدِّ

 .صدق العاطفة ׄ    .الوزن والقافٌة وحدة ׄ         .التقسٌم حسن ׄ     .التصرٌع

 تسٌطر على الشاعر فً األبٌات عاطفة : -مما ٌلً -حدد   -8

 الٌؤس والتشاإم . ׄ    .الحزن والحسرة ׄ               .األمل والتفاإل ׄ   الضٌق والؽضب ׄ  

 ت الثانً بما قبله ؟عبلقة البٌ ما  -9

 .توضٌح ׄ    .نتٌجة ׄ    .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 :َصبراً" فً البٌت السادس األَخٌارِ  هاِشمَ  قوله :" ٌاالؽرض من األمر فً  –مما ٌلً  –حدد  -ٓٔ

 . التمنً ׄ     . التحذٌر ׄ                       .االلتماس ׄ      والمواساةالحث  ׄ  

 ع اإلطناب الوارد فً البٌت األول:  نو  -مما ٌلً –حدد  -ٔٔ

 بالتفصٌل بعد إجمالإطناب ׄ      إطناب بالترادؾׄ         إطناب بالجملة االعتراضٌةׄ     إطناب بالتكرار ׄ  

 ؟األول البٌت سٌاق من تفهم كما «ُحقَّ  » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -ٕٔ

 .عبل ׄ     . وجب ׄ    .استمر ׄ   .اشتد ׄ  

ٌِّن كناٌة، الثانً البٌت من ألولا الشطر فً -ٖٔ  .جمالها وسر نوعها، فب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ    .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل وًبامصح بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ         .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 إٌجاز بحذؾ: السادسالبٌت  فً َصبراً "  األَخٌارِ  هاِشمَ  فً قوله:" ٌا  -ٗٔ

  الخبرׄ      المبتدأׄ        الفعلׄ     المفعول بهׄ  

 جمالها؟ سر ؟ وما األول" فً البٌت  َعٌنً َبَكتما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘ٔ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 ( https://dardery.site/archives/7270ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 (ٖ) 

 ًؼد ذٖ ٓحُي ج٧ٗٛح٣:١ٌوٍٞ 

 

ٔ-  َْ ــــــــحتِ ــــــــْلفِ  ؿــــــــىجزَ  ه٣ٍٗــــــــحً  َْ َّٓ ْٖ  جُ ــــــــ  أُُقــــــــىِ  ِٓ

  
خِ  ٓــــــــٖ ٫هــــــــٞج ٝٓــــــــح َُو٤ِ٘ــــــــح ٓــــــــحيج     ٍَ ــــــــ َٜ  جُ

 
ـــــــــح -ٕ ـــــــــٞوَ  ًّ٘ ُْ ـــــــــحٗٞج ج٧ُ ًٝ  ٌَ ـــــــــٞج ئي جُُّ٘ٔـــــــــٞ َقلُ ََ 

  
ـــــــــــــح     ٓ  ْٕ ـــــــــــــدْ  ئ ْٖ  ٍٗجهِ ـــــــــــــ ِٓ  ٍٍ ـــــــــــــدِ  ٫ٝ آ َٓ َٗ 

 
ٖ-  ْْ ـــــــــــ ٌَ ـــــــــــح كَ ٘ ًْ ٍَ ـــــــــــح ضَ ْٖ  ذِٜ ـــــــــــ ـــــــــــ٤ِّىٍ  ِٓ َْ  ٍَ ـــــــــــ  ذَطَ

  
ٌِ  قـــــــــح٢ٓ     ٓح ًِ ـــــــــ ِْ  جُ  ٝجَُكٓـــــــــدِ  جَُؿـــــــــىّ  ًـــــــــ٣ٍ

 
ــــــــــــح -ٗ ٍُ  ك٤ِ٘ ــــــــــــٞ ُْ ــــــــــــٜحخٌ  جٍُ ِٖ  َّْ  ٣َْطرَُؼــــــــــــُٚ  غُــــــــــــ

  
     ٌٌ ـــــــٞ ـــــــُٚ  ُٟٓـــــــ٢ءٌ  ُٗ َُ  ٌَ ـــــــ ْٟ ـــــــ٠ كَ ُٜدِ  ػِ ـــــــ ُّٗ  جُ

 
ــــــــــــــــُٚ  جَُكــــــــــــــــنُّ  -٘ ِْ٘طوُ ــــــــــــــــْىٍ َٓ ضُُٚ  ٝجَُؼ ٍَ ــــــــــــــــ٤ ِْ 

  
     ْٖ ــــــــــ َٔ ِٚ  ٣ُؿْرــــــــــُٚ  كَ ْ٘ؽُ  ئ٤ُــــــــــ ْٖ  ٣َــــــــــ ــــــــــ  ضَرَــــــــــدِ  ِٓ

 
ٟــــــــــ٢ -ٙ ْٔ َٗح ٣َ ٍُ ٓ ًْ ــــــــــ ٣ٝ  ْٖ ــــــــــ ٍِ  َػ ــــــــــ ــــــــــ٤سٍ  ؿ٤ ِٛ ْؼ َٓ 

  
ـــــــٚ     ٌُ  ًأَّٗـَ ًِخِ  ػِــــــــ٠ ٣ُْطرَــــــــغْ  ُــــــــْ جُرَــــــــْى ــــــــ ٌَ  جُ

 
 :   البدابل المقترحةبٌن  من اختر الصحٌح -

 الخامس؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « تبب » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -ٔ

 .الهبلك ׄ     . الكفر ׄ    .الموت ׄ   .النار ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟الخامس البٌت فً  ِسٌَرُتُه" والَعْدل هُ َمْنِطقُ  فً قوله :" الَحقُّ   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٕ

   طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ       جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 موسٌقٌا  جرسا ٌعطً حسن تقسٌم ،ׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 .ٌت السادس الَكِذِب" فً الب على ٌُْطَبعْ  لم الَبْدرُ  كؤَنَّه نوع التشبٌه فً قوله :" -ٖ

 .تشبٌه مفصل ׄ   .تشبٌه مجمل ׄ   .تشبٌه تمثٌلً ׄ   .تشبٌه بلٌػ ׄ  

 ِسٌَرُتُه " فً البٌت الخامس:   والَعْدل َمْنِطقُهُ  الَحقُّ  وسٌلة القصر التً استعملها الشاعر فً  قوله : "  -مما ٌلً –حدد  -ٗ

 إنما استخدامׄ       االستثناءو النفًׄ       والتؤخٌر التقدٌمׄ      والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

دٍ  ِمنْ  بِها َتَرْكنا نوع األسلوب فً قوله:" َفَكمْ   -٘ ٌِّ  البٌت الثالث : فً َبَطٍل "  َس

     إنشابً طلبً  للتعجبׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ        إنشابً ؼٌر طلبً للكثرةׄ  

  للـــداللة على : ثانً  نكرةفً البٌت ال ( َنَسبِ : ) كلمة جاءت  -ٙ

  .التعظٌمׄ       والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ       التهوٌل ׄ  

 تسٌطر على الشاعر فً األبٌات عاطفة : -مما ٌلً -حدد  -7

 الٌؤس والتشاإم . ׄ    .واأللمالحزن  ׄ           .األمل والتفاإل ׄ   االعتزاز والفخر ׄ  

 ما قبله ؟عبلقة البٌت الثانً ب ما -8

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 :خبلل من وذلك المعانً  حٌث من الشعر فً اإلسبلم تركه الذي األثر السابقة األبٌات تعكس -9

 جُطأٗن ك٢ ج٧ِْٞخ.ׄ     جُرُْؼى ػٖ ج٧ُلح  جُـ٣ٍرس، ׄ  

 جُٔؼح٢ٗ ضطلن ٓغ ٌٝـ ٝضؼح٤ُْ ج٬ْ٩ّׄ                          جْطهىجّ أُلح   جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ جُر٤صׄ  

ٌَّة األؼراض تشٌر هذه األبٌات إلى أحد -ٓٔ  التً ظهرت مع مجٌا اإلسبلم ، فما هو؟  الجدٌدة الشعر

جغ٢                ٖؼٍׄ    جُلهٍ         ٖؼٍׄ              جُٔىـ، ٖؼٍׄ   ٍَ َٔ   جُٔـح١َ ٝجُلطٞقحش ٖؼٍׄ   جُ
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 جمالها؟ سر ؟ وما الرابع" فً البٌت  ِشهابٌ  الرُسولُ  فٌِنافً قوله:" ما نوع الصورة البٌانٌة  -ٔٔ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 منها؟ لٌس ٌؤتً مما فؤي   للشاعر، الفنٌة السمات السابقة األبٌات تعكس -ٕٔ

 .الكرٌم القرآن بؤسلوب التؤثُّر ׄ     .وصدقها المعانً وسمو األلفاظ سهولة ׄ  

 . البدٌعٌة المتكلفة المحسنات كثرة ׄ       .التنوع بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7269ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 

(ٗ) 

 كعب بن زهٌر: ٌقول

 

ٔ-  ُْ ــــــــــ ــــــــــ٢ أَػَِ ــــــــــ٠ أَّٗ ط ــــــــــأض٢ِ٘ ٓــــــــــح َٓ ــــــــــَى١ٌ ٣َ  هَ

  
     َّ ــــــــــــــ٤ ــــــــــــــُٚ  كََِ ُٓ ــــــــــــــف   ٣َكرِ ُٖ ٫ ــــــــــــــلَنُ  َٝ َٖ 

 
ؼَؿـــــــــــدٌ  جُلَطـــــــــــ٠ ذ٤َ٘ـــــــــــح -ٕ ُٓ  ِٕ ـــــــــــحَُؼ٤ ـــــــــــر١ٌِ  ذِ ـطَ ُٓ 

  
٘ح٣ــــــــــــــح جُلَطــــــــــــــ٠ ئِيج     َٔ ُِِ  ٌْ ٓــــــــــــــَِ  َؿِِــــــــــــــنُ  ُٓ

 
ـــــــــــ -ٖ َٔ جُ ٍُ  ٍءُ َٝ جُٔـــــــــــح ـــــــــــْ ٣َ٘ٔـــــــــــ٢ َٝ ـــــــــــُٚ  غُ ِٛرُ ًُ٣ 

  
     ٍُّ ــــــــــــــ َٓ  ٌِ ــــــــــــــُىٛٞ ِٚ  جُ ــــــــــــــ ــــــــــــــِكنُ  ٣ُٝل٤٘ َٓ  ك٤َ٘

 
ٗ-  ِٖ ـُٛــــــــــــ حُ ــــــــــــح ًَ ــــــــــــٍجُٙ  ذ٤َ٘ ــــــــــــِىذحً  ٗحِػٔــــــــــــحً  ضَ َٛ 

  
ـــــــــصَّ  ٛـــــــــحؼَ  ئِي     جَِٗك ـــــــــٖ َٝ ِٚ  َػ ـــــــــ مُ  أَك٘حِٗ ٌَ َٞ ـــــــــ  جُ

 
ـــــــــــــًُِيَ  -٘ ـــــــــــــٍءُ  ًَ َٔ ـــــــــــــأ ئِي جُ َٓ ـــــــــــــُٚ  ٣ُ٘ َُ  ٌَ ـــــــــــــ  أََؾ

  
ـــــــــدُ      ًَ ٍَ ُ٣  ِٚ ـــــــــ ـــــــــنٌ  ذِ ـــــــــٖ ٠َرَ ِٓ  ِٙ ـــــــــِى ـــــــــنُ  ذَؼ  ٠َرَ

 
ــــــــــــى -ٙ َُ  هَ ِٞ ــــــــــــ ُّ  ٣ُؼ َِ كٔــــــــــــٞوُ  جُكــــــــــــح َٔ ــــــــــــُٚ  جُ  ٤َِّٗطُ

  
ـــــــــىَ      ـــــــــٍجءِ  ذَؼ ـــــــــ١ٍ جُػَ ٣ُػ َٝ  ُُ ـــــــــحِؾ ـــــــــنُ  جُؼ ِٔ  جَُك

 
ـــــــــــ٬ -7 ٍَ  َػ٤َِ٘ـــــــــــح ضَهـــــــــــحك٢ كَ جِٗطَِظـــــــــــ١ٍ جُلوـــــــــــ َٝ 

  
     ََ ــــــــ١ً كَٟــــــــ ٠٘ جَُّ ـِ ــــــــحُ ــــــــٖ ذِ ــــــــنُ  ِػ٘ــــــــِىٙ ِٓ  َٗػِ

 
َٖ  ئِٕ -8 ــــــــــــ ــــــــــــح ٣َل ــــــــــــَىٗح ٓ ــــــــــــحَلُ  ِػ٘ ــــــــــــح كَ هُ٘ َُ ٍَ٣ 

  
ــــــــــٖ     َٓ ــــــــــٞجٗح َٝ َُٓــــــــــ٘ح ِْ َٝ  ُٖ ــــــــــ ُِمُ  َٗك ــــــــــ  ٍَٗضَ

 
 تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدابل المتاحة :  -

 . الثالث والرابع تٌنفً البٌالوارد نوع التشبٌه  -ٔ

 .تشبٌه مفصل ׄ   .تشبٌه مجمل ׄ   .تشبٌه تمثٌلً ׄ   .تشبٌه بلٌػ ׄ  

 جمالها؟ سر ؟ وما الثانًالبٌت  " فًَؼلُِق  ُمسلَمٌ  لِلَمناٌا الَفتى إِذاما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -ٕ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

البٌت  َنثُِق" فً ِعنِده ِمن نىبِالؽِ  الَّذي قوله :" وانتظري َفضلَ  وسٌلة القصر التً استعملها الشاعر فً  -مما ٌلً –حدد  -ٖ

 :  السابع

 إنما استخدامׄ       واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر التقدٌمׄ      والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

ُتُه ... الَمحمودُ  الحاِزمُ  ٌُعِوزُ  َقدفً قوله:"  استخدام )قد(  -ٗ ٌَّ  : السادس أفادالبٌت  فً " نِ

  الكثرةׄ      ةالقلׄ     التحققׄ      التوكٌدׄ  

  للـــداللة على : معرفةفً البٌت الخامس   ( الَمرءُ : ) كلمة جاءت  -٘

  .التعظٌمׄ       والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ       الكثرة ׄ  

https://dardery.site/archives/7269
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 َشَفُق"  البٌت األول بما قبله ؟ َوال ُشح   ٌَحبُِسهُ  عبلقة قوله :" َفلٌَسَ  ما -ٙ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 :خبلل من وذلك األلفاظ  حٌث من الشعر فً اإلسبلم تركه الذي األثر السابقة األبٌات تعكس -7

 جُطأٗن ك٢ ج٧ِْٞخ.ׄ     جُرُْؼى ػٖ ج٧ُلح  جُـ٣ٍرس، ُْٜٞس ج٧ُلح  ٝׄ  

 جُٔؼح٢ٗ ضطلن ٓغ ٌٝـ ٝضؼح٤ُْ ج٬ْ٩ّׄ                       جُط٘ٞع  ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحءׄ  

ٌَّة األؼراض تشٌر هذه األبٌات إلى أحد -8  مجٌا اإلسبلم ، فما هو؟ التً تطورت مع الشعر

جغ٢                ٖؼٍׄ      جُلهٍ      ٖؼٍׄ               جُكٌٔس ٖؼٍׄ   ٍَ َٔ   جُٔـح١َ ٝجُلطٞقحش ٖؼٍׄ   جُ

 السادس؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -9

   قوٌهتإكد المعنى وتمقابلة ، ׄ        ٌعطً جرسا موسٌقٌاسجع ، ׄ  

 مراعاة نظٌر، إثارة الذهنׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 

 قال المتنبً: -ٓٔ

-  ْْ ٍَ  أُــــــــــــ َّٕ  ضــــــــــــ ٍَ  أ ــــــــــــ٠ ُــــــــــــٚ ٣ٍُؾــــــــــــ٠ جُلوــــــــــــ َ٘ ـِ        جُ

  
     َّٕ ِٚ  ٣ُهٗـــــــــــ٠ جُـ٘ـــــــــــ٢َّ  ٝأ َٖ  َػ٤ِـــــــــــ ـــــــــــ ِٓ  ٍِ  جُلوـــــــــــ

 
 :السادسفً البٌت  كعب بن زهٌرقال  

َُ  هَــــــــــــــى -ٙ ِٞ ُّ  ٣ُؼــــــــــــــ َِ كٔــــــــــــــٞوُ  جُكــــــــــــــح َٔ  ٤َِّٗطُــــــــــــــُٚ  جُ

  
ـــــــــــٍجءِ  ذَؼـــــــــــىَ      ـــــــــــ١ٍ جُػَ ٣ُػ َٝ  ُُ ـــــــــــنُ  جُؼـــــــــــحِؾ ِٔ  جَُك

 
 إلى أي مدى ٌتفق  البٌتان من حٌث المعنى واألسلوب:

 اتفق الشاعران من حٌث المعنى واألسلوب ׄ  

 اختلؾ الشاعران من حٌث المعنى واألسلوب ׄ  

 و اختلفا من حٌث األسلوباتفق الشاعران من حٌث المعنى  ׄ  

 اتفق الشاعران من حٌث األسلوب و اختلفا من حٌث المعنى ׄ  

 الؽرض من النهً فً البٌت السابع: –مما ٌلً  –حدد  -ٔٔ

 . التمنً ׄ      . النصح ׄ                       .االلتماس ׄ      التهدٌد ׄ  

 الخامس؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ٌُنَسؤ » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -ٕٔ

 ٌقصر ׄ     ٌإخر . ׄ           .ٌدنو ׄ   ٌحٌن. ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7268ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 (٘) 

 :ثابت بن حسان قال

 

ٌّ  نـــــــــحخَ  َُوَـــــــــى -ٔ ُْٜ ؿـــــــــحخَ  هَـــــــــٞ ُْٜ َػـــــــــ٘  َٗرِـــــــــ٤ُّ

  
ـــــــى     هَ َٝ  ٍَّ ـــــــ ـــــــٖ ُْ ـــــــ١ٍ َٓ َٓ٣ ِْٜ ـــــــ٤ ـــــــى١ ئَُِ ٣َـطَ َٝ 

 
ٕ-  ََ ـــــــــــ قَّ ٍَ ٍّ  َػـــــــــــٖ ضَ ـــــــــــَِّص هَـــــــــــٞ َٟ ُْٜ كَ  ُػوـــــــــــُُٞ

  
     ََّ ــــــــــــ َق ــــــــــــ٠ َٝ ٍّ  َػِ ــــــــــــٞ ٌٍ  هَ ــــــــــــٞ ــــــــــــىَّوِ  ذِ٘ َؿ ُٓ 

 
ٖ- ُْٛ ـــــــــــــىج َٛ  ِٚ ـــــــــــــ٬َُسِ  ذَؼـــــــــــــىَ  ذِـــــــــــــ َٟ ـــــــــــــْ جُ ُٜ ذُّ ٌَ 

  
    ُْٛ ــــــــــَى َٖ أٌَ ــــــــــٖ َٝ ــــــــــغِ  َٓ ــــــــــىُ  جَُكــــــــــنَّ  ٣َطرَ ُٖ ٍَ٣ 

 
ــــــــــ -ٗ َٛ ٍُ  ٣َٓــــــــــط١َٞ ََٝ ــــــــــ٬ّ ُٞ  ٍّ ٞج هَــــــــــٞ ــــــــــلَّٜ َٓ  ضَ

  
ـــــــــــــــىجزٌ  َػٔـــــــــــــــ٠ً      ُٛ َٝ  َٕ ٜطَـــــــــــــــىِ  ٣َٜطَـــــــــــــــىٝ ُٔ  ذِ

 
ــــــــــى -٘ ــــــــــص َُوَ َُ َُ ــــــــــُٚ  َٗ ٘ ــــــــــ٠ ِٓ َِ  َػِ ــــــــــ ٍِخٍ  أَٛ ــــــــــ  ٣َػ

  
ــــــــــحخُ      ًٌِ  ًٟ ــــــــــى ــــــــــص ُٛ ِْٜ َقَِّ ــــــــــ٤ ــــــــــَؼىِ  َػَِ  ذِأَْ
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ـــــــــ٢   -ٙ ـــــــــٍٟ َٗرِ ـــــــــٍٟ ٫ ٓـــــــــح ٣َ َ٣  ُِ ـــــــــُٚ  جُ٘ـــــــــح  َقَُٞ

  
٣َطِـــــــــــٞ     َِّ  كـــــــــــ٢ َّللَاِ  ًِطـــــــــــحخَ  َٝ ـــــــــــ ٓـــــــــــِؿىِ  ًُ َٓ 

 
ئِٕ -7 َٝ  ٍَ ــــــــــــح ــــــــــــ٢ ه ٍّ  ك ــــــــــــٞ ــــــــــــسَ  ٣َ وحَُ ــــــــــــدٍ  َٓ  ؿحتِ

  
ِّ  كــــــ٢ كَطَٛــــــى٣وُٜح     ــــــٞ ــــــك٠ كــــــ٢ أَٝ ج٤َُ ــــــىِ  ُٞ ـَ  جُ

 
8-  ِٖ ــــــــــــــ٤َٜ ــــــــــــــح ُِ ٍٍ  أَذ ــــــــــــــ ــــــــــــــؼحَوزُ  ذٌَ َْ  ِٙ ــــــــــــــىِّ  َؾ

  
     ِٚ ــــــــــــــكرَطِ ُٛ ــــــــــــــٖ ذِ  ٣َٓــــــــــــــَؼىِ  َّللَاُ  ٣ُٓــــــــــــــِؼىِ  َٓ

 
 :   البدابل المقترحةبٌن  من اختر الصحٌح -

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٔ

   قوٌهتإكد المعنى وتمقابلة ، ׄ       جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 الثانً . األول و ׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ٌُُّهم" فً البٌت األول َعنُهم ؼابَ  َقومٌ  خابَ  قوله :" لََقد فً -ٕ ٌِّن كناٌة، َنبِ  .جمالها وسر نوعها، فب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان وصوؾ،م عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ  

 .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ  

  للـــداللة على : ةفً البٌت الرابع  نكر ( ُمهَتدِ : )ِ كلمة جاءت  -ٖ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      الكثرة ׄ  

ٗ-    ً  البٌت السادس إٌجاز بحذؾ : فً َحولَُه "  الناسُ  ٌَرى ال ما ٌَرى فً قوله:" َنبِ

  الثانً والثالثׄ      المبتدأׄ       المفعولׄ     الفاعلׄ  

ٌَّة اضاألؼر تشٌر هذه األبٌات إلى أحد -٘  التً ظهرت مع مجٌا اإلسبلم ، فما هو؟  الجدٌدة الشعر

جغ٢                ٖؼٍׄ    جُلهٍ         ٖؼٍׄ              جُُٛى، ٖؼٍׄ   ٍَ َٔ   جُىػٞز ج٤ٓ٬ْ٩س ٖؼٍׄ   جُ

 فً البٌت الرابع: االستفهامالؽرض من  –مما ٌلً  –حدد  -ٙ

 . اللوم والتؤنٌب ׄ      . النفً ׄ                       .التقرٌر ׄ      التعجب ׄ  

لَ  » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -7  ؟الثانً البٌت سٌاق من تفهم كما « َتَرحَّ

 .األول والثانً ׄ    . ظعن ׄ   .أقام ׄ   .استقر ׄ  

ِد  بِنورٍ  َقومٍ  َعلى َوَحلَّ ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -8  جمالها؟ سر ؟ وما الثانً" فً البٌت ُمَجدَّ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .تشبٌه مجمل ، التجسٌد ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ        .التجسٌم تصرٌح

ُهم"  الَضبللَةِ  َبعدَ  بِهِ  فً قوله :" َهداُهموسٌلة القصر   -مما ٌلً –حدد  -9  :  الثالثفً البٌت  َربُّ

 إنما استخدامׄ       واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر ٌمالتقدׄ     والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

ٌَهنِ نوع األسلوب فً قوله:"   -ٓٔ ِه  َسعاَدةُ  َبكرٍ  أَبا لِ  : الثامنالبٌت  فً " َجدِّ

     إنشابً طلبً للنصحׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ       إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

ٌَومِ  فً َفَتصدٌقُها عبلقة قوله :" ما -ٔٔ  الَؽِد" فً البٌت السابع بما قبله ؟ ُضحى فً أَو ال

 .توضٌح ׄ    .نتٌجة ׄ    .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 :خبلل من وذلك المعانً  حٌث من الشعر فً اإلسبلم تركه الذي األثر السابقة األبٌات تعكس -ٕٔ

 ن ك٢ ج٧ِْٞخ.جُطأٗׄ     جُرُْؼى ػٖ ج٧ُلح  جُـ٣ٍرس، ُْٜٞس ج٧ُلح  ٝׄ  

 جُٔؼح٢ٗ ضطلن ٓغ ٌٝـ ٝضؼح٤ُْ ج٬ْ٩ّׄ                          جُط٘ٞع  ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحءׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/7267ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 :تمهٌد

ك٢ ًٛٙ جُهطرس ٓؼحُْ ٣ٍ٠ن جُل٤ِٟس ٣ٟٝغ وْطٌٞج ُك٤حز ٣ًٍٔس ٣٘ؼْ ذٜح ٖٓ جػطْٛ  -٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ –٣ٍْْ جٍٍُْٞ 

 ذٔرحوب ًٛج جُىْطٌٞ ٝهٞج٤ٗ٘ٚ ٝجُهطرس ضرٍَ ُ٘ح ًٛٙ جُٔرحوب ٝجُو٤ْ جُط٢ هٞجٜٓح جُكن ٝجُه٤ٍ ٝجُؼىٍ .

 مناسبة النص

٤ٚ ِْْٝ ًٛٙ جُهطرس ك٢ قؿس جُٞوجع ٣ّٞ ػٍكس ذؿرَ جٍُقٔس ك٢ جُطحْغ ٖٓ ي١ جُكؿس ٖٓ جُٓ٘س أُو٠ جٍٍُْٞ ٠ِٚ َّللا ػِ

جُؼحٍٖز ُِٜؿٍز ، ك٢ ٗكٞ ٓحتس ٝ أٌذؼ٤ٖ أُق ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ،  ٝ هى ذ٤ٖ ك٤ٜح أٍٚٞ ج٧قٌحّ جٍُٗػ٤س جُؿ٘حت٤س ٝ جُٔح٤ُس ٝ 

ء جُكٟح١ٌ ج٢ٓ٬ْ٩ ٝ جًطٔحٍ جُط٣ٍٗغ ق٤ع ٍُٗ ك٤ٜح هُٞٚ جُؼ٬هحش ج٣ٍْ٧س ٝ ج٩ٗٓح٤ٗس ، كٌحٗص جُِكظحش ج٧ن٤ٍز ُِر٘ح

 (.ٖٓضؼح٠ُ :"ج ٤ُّٞ أًِٔص ٌُْ و٣ٌْ٘ ٝأضٔٔص ػ٤ٌِْ ٗؼٔط٢ ٝ ٤ٌٞص ٌُْ ج٬ْ٩ّ و٣٘ح.")جُٔحتىز/

 النص

    ْٖ ِٓ َُٗؼُٞي ذِحلِ  َٝ  ، ِٚ َٗطُُٞخ ئ٤َُِْ َٝ  ُٙ ٍُ لِ ـْ طَ ْٓ َٗ َٝ طَِؼ٤ُُ٘ٚ  ْٓ َٗ َٝ ُىُٙ  َٔ ِ َْٗك ُى ِلَّ ْٔ ِى  " جَُك ْٜ َ٣ ْٖ َٓ حَُِ٘ح ،  َٔ ٤ِّثَحِش أَْػ َْ  ْٖ ِٓ َٝ َ٘ح  ِٓ ْٗلُ ٌِ أَ ٝ ٍُ ُٖ

٣ٍَِي َُُٚ  َٖ ْقَىُٙ ٫  َٝ ْٕ ٫َ ئََُِٚ ئ٫َِّ َّللاُ  َُٜى أَ ْٖ أَ َٝ َْ ك٬َ ٛحِو١َ َُُٚ ،  ِِ ْٟ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ  ، َُُٚ ََّ ِٟ ُٓ ىجً َػْرُىُٙ َّللاُ ك٬ََ  َّٔ َك ُٓ  َّٕ َُٜى أَ ْٖ أَ َٝ  ، 

 ْْ ٌُ ٤ ِٚ ُُُُْٞٚ. أُٝ ٌَ َٝ . ٌٍ َٞ َن٤ْ ُٛ  ١ًِ طَْلطُِف َّللاَ ذِحَُّ ْْ أَ َٝ  ِٚ َِ ذِطَحَػطِ َٔ َُْؼ ْْ َػ٠َِ ج ٌُ أَُقػُّ َٝ ٟ َّللاِ  َٞ  ِػرَحَو َّللاِ ذِطَْو

ْْ ذَْؼَى ػَ  ًُ ُْوَح ١ٌِ ََُؼ٢ِِّ ٫َ أَ ؛ كَا٢ِِّٗ ٫َ أَْو ْْ ٌُ َُ ْٖ ٢ِّ٘ أُذ٤َِّ ِٓ ُؼٞج  َٔ ْْ ُِ  ج َٜح جَُّ٘ح ح ذَْؼُى ، أ٣َُّ َّٓ ج ك٢ِأَ ًَ َٛ  ٢ ِٓ ُِ   ح َٜح جَُّ٘ح ج. أ٣َُّ ًَ َٛ هِل٢ِ  ْٞ َٓ

 ًَ َٛ  ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ِس ٣َ َٓ ٍْ ُك ًَ  ْْ ٌُ ذَّ ٌَ ج  ْٞ ِْوَ ْٕ ضَ ٌّ ئ٠َُِ أَ ج ٍَ ْْ َق ٌُ ْْ َػ٤َِْ ٌُ َٞ ج ٍَ أَْػ َٝ  ْْ ٌُ جَُ َٞ ْٓ أَ َٝ  ْْ ًُ حَء َٓ َّٕ ِو ج. أ٫ََ ئِ ًَ َٛ  ْْ ًُ ج ك٢ِ ذََِِى ًَ َٛ  ْْ ًُ ٍِ ْٜ َٖ ج ك٢ِ 

 َٔ َْٜى  كَ ْٖ َّْ كَح ُٜ ـُْص  جَُِّ َْ ذََِّ َٛ َّٕ ئِ َٝ ٌٞع  ُٞ ْٞ َٓ ٤َِِِِّٛس  ٌِذَح جَُؿح  َّٕ ئِ َٝ َٜح .  َُ٘ٚ َػ٤َِْ َٔ ِٖ جْتطَ َٓ َٛح ئ٠َُِ  ٤َُِْإوِّ حَٗسٌ كَ َٓ َْ٘ىُٙ أَ حَْٗص ِػ ًَ ٌِذًح ْٖ   ٍَ َّٝ  أَ

 ٍَ َّٝ َّٕ أَ ئِ َٝ َٞػسٌ  ُٞ ْٞ َٓ ٤َِِِِّٛس  حَء جَُؿح َٓ َّٕ ِو ئِ َٝ ِِد ،  طَِّ ُٔ ِٖ َػْرِى جُ ِِ ْذ َُْؼرَّح ٌِذَح ج  ِٚ ٌِِظ  أَْذَىأُ ذِ ِٖ جَُكح ذ٤َِؼسَ ْذ ٌَ  ِٖ ٍِ ْذ ِٓ ُّ َػح ِٚ َو ٍّ أَْذَىأُ ذِ َو

 َٝ ٌو  َٞ ُى هَ ْٔ َُْؼ ج َٝ وَح٣َِس.  ِّٓ جُ َٝ َىجَِٗس  ِّٓ ٍَ جُ َٞػسٌ َؿ٤ْ ُٞ ْٞ َٓ ٤َِِِِّٛس  ٍَ جَُؿح َٓ غِ  َّٕ ئِ َٝ ِِد.  طَِّ ُٔ ِٖ َػْرِى جُ ٍِ ْذ جَُكَؿ َٝ ح  َٛ َؼ ُْ ََ ذِح ح هُطِ َٓ ِى  ْٔ َُْؼ ْرُٚ ج ِٖ

حتَسُ ذَ  ِٓ  ِٚ ك٤ِ ٤َِِِِّٛس.َٝ َٖ جَُؿح ِٓ  َٞ ُٜ جَو كَ ََ  ْٖ َٔ ٍٍ كَ  ِؼ٤

ْٕ ٣ُطَحَع ك٤ِ َ ٢َ ذِأ ِٞ ٌَ ُ هَْى  ٌَِّٚ٘ َُ َٝ  ِٙ ًِ َٛ  ْْ ٌُ ِٞ ٌْ َ ْٕ ٣ُْؼرََى ذِأ َّ أَ َٕ هَْى أ٣َِ ٤َّْٗطَح َّٕ جُ ُِ ئِ َٜح جَُّ٘ح ْٖ أ٣َُّ ِٓ  َٕ ٝ ٍُ ح ضَُكوِّ َٔ ٟ َيَُِي ك٤ِ َٞ ِْ ح  َٔ

. ْْ ٌُ حُِ َٔ  أَْػ

 َٔ ُِ  ئَِّٗ َٜح جَُّ٘ح َُٞٗٚ ػحٓحً ٤ُُِٞج٠ِثٞج ِػىَّ أ٣َُّ ُٓ ٍِّ ٣َُك َٝ َُٗٚ ػحٓحً  ٝج ٣ُِكُِّٞ ٍُ لَ ًَ  َٖ ٣ ًِ ِٚ جَُّ َُّ ذِ َٟ ُ٣ ٍِ ْل ٌُ ُْ ٣َِحَوزٌ ك٢ِ ج ٢ُء  ِٓ َّ َّللاُ ح جَُّ٘ ٍَّ زَ ٓح َق

َّٕ ِػىَّ  ئِ َٝ  َٜ ٌْ ج٧َْ َٝ جِش  َٝ ح َٔ َّٓ َّ َنََِن َّللاُ جُ ْٞ َ٣ ِٚ ٤َْٜثَطِ ًَ  ٌَ طََىج ْْ َٕ هَِى ج ح َٓ َُّ َّٕ جُ ئِ َٝ ًِطحِخ ،  ٍْٜجً ك٢ِ  َٖ  ٍَ َٗ َْ٘ى َّللاِ جْغ٘ح َػ ٌِ ِػ ُٜٞ ُّٗ زَ جُ

ُْوَْؼَىزِ  ٌو: ُيٝ ج ٍْ جِقٌى كَ َٝ َٝ ج٤َُِسٌ  َٞ طَ ُٓ ٌّ غ٬ََغَسٌ  ٍُ ذََؼسٌ ُق ٌْ ْٜ٘ح أَ ِٓ  َٜ ٌْ ج٧َْ َٝ َّٓٔحٝجِش  َّ َنََِن جُ ْٞ َؾٌد َّللاِ ٣َ ٌَ َٝ  ُّ ٍَّ َك ُٔ جُ َٝ ِس  ُِْكؿَّ ُيٝ ج َٝ  

. أَ  َٕ ْؼرَح َٖ َٝ حَوٟ  َٔ َٖ ُؾ َْٜى ذ٤َْ ْٖ َّْ كَح ُٜ ـُْص  جَُِّ َْ ذََِّ َٛ  ٫َ 

ُْ٘ٚ. أ٫ََ  ِٓ  ٍّ ْٖ ٤٠ِِد َْٗل ِٓ ِٚ ئ٫َِّ  ٍُ أَِن٤ ح َٓ  ٍٖ ِٓ ْإ ُٔ ُِ َُّ ٫َ ٣َِك َٝ زٌ  َٞ َٕ ئِْن ُٞ٘ ِٓ ْإ ُٔ ح جُ َٔ ُِ ئَِّٗ َٜح جَُّ٘ح َْٜى  ك٬ََ أ٣َُّ ْٖ َّْ كَح ُٜ ـُْص  جَُِّ َْ ذََِّ َٛ  

ٍُِخ ذَ  ْٟ لَّحٌجً ٣َ ًُ َّٖ ذَْؼِى١  ِؾُؼ ٍْ َّ٘سَ ٗر٤ِّٚ ضَ ُْ ًِطَحَخ َّللاِ ٝ ُِّٞج  ِٟ ْٖ ضَ َُ ِٚ ْْ ذِ ضُ ًْ ْٕ أََن ح ئِ َٓ  ْْ ٌُ ُص ك٤ِ ًْ ٍَ ٍٝ كَا٢ِِّٗ هَْى ضَ ٌِهَحَخ ذَْؼ  ْْ ٌُ ُٟ ، ْؼ

َْٜى  ْٖ َّْ كَح ُٜ ـُْص  جَُِّ َْ ذََِّ َٛ  أ٫ََ 

ْْ ٥ِوَ  ٌُ ُِّ ًُ جِقٌى ،  َٝ  ْْ ًُ َّٕ أَذَح ئِ َٝ جِقٌى  َٝ  ْْ ٌُ ذَّ ٌَ  َّٕ ُِ  ئِ َٜح جَُّ٘ح ذ٢ِ  َػ٠َِ أ٣َُّ ٍَ َّ َُِؼ ٤َُْ َٝ  ْْ ًُ َْ٘ى َّللاِ أَْضوَح ْْ ِػ ٌُ َٓ ٍَ ًْ َّٕ أَ جٍخ ئِ ٍَ ْٖ ضُ ِٓ  ُّ آَو َٝ  َّ

ـَحتَِد  " . ُْ ُِٛى ج ح َّٗ ٤ُِْرَِِِّؾ جُ : كَ ٍَ . هَح ْْ ـُْص  هَحُُٞج: ََٗؼ َْ ذََِّ َٛ ٟ أ٫ََ  َٞ ٌَ ئ٫َِّ ذِحُطَّْو ْٟ ٢  كَ ِٔ  َػَؿ

 والتحلٌل الدراسة

  والثناء علٌه)أ( المقدمة: حمد هللا 

ِى َّللاُ  ْٜ َ٣ ٖ َٓ ٖ ٤ْثحِش أػٔحُ٘ح،  ِٓ ٌِ أٗلٓ٘ح ٝ ٍُٖٝ  ٖ ِٓ ُٙ ٝٗطُٞخ ئ٤ُٚ، َٝٗؼُٞي ذحلِ  ٍُ ُىُٙ ٝٗٓطؼ٤ُُ٘ٚ ٝٗٓطـل َٔ  ك٬ )جُكُٔى لِ َٗك

َّٕ ٓكًٔىج  َْ ك٬ ٛحو١َ ُٚ، ٝأَُٖٜى إٔ ٫ ئُٚ ئ٫ َّللا ٝقَىُٙ ٫ ٣ٍَٖي ُٚ ٝأُٖٜى أ ِِ ْٟ ُ٣ ْٖ َٓ ٝ ،ُٚ ََّ ِٟ َػْرُىُٙ ٌُُْٝٞٚ. ُٓ

ِٚ، ٝأَْطلطُِف ذح١ًُ ٛٞ ن٤ٍ.( َِ ذطحػطِ ْْ ػ٠ِ جُؼٔ ٌُ ْْ ػرحَو َّللاِ ذطوٟٞ َّللاِ ٝأَُقػُّ ٌُ ٤ ِٚ ْٝ  أُ
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 واتس 

: ٗطِـد ٗٓـطـلٍٙ -: ٗطِـد جُؼـٕٞ ٓ٘ـٚ )ػـٕٞ(ٗٓـطؼ٤٘ٚ -: ٗػ٘ـ٢ ػ٤ِـٚ ذٌـَ ن٤ـٍٗكٔـىٙ -جًُّ ٝجُؿكـٞو ٝجٌُلـٍ× : جُػ٘حء جُكٔى

ٍّ أٖـٜى -٣ٟـِٚ × : ٣ٍٖــىٙ ٣ٜـىٙ -: يٗــٞخ )ّ( ٖـٍٖـٌٍٝ -: ِٗؿـأ ٝٗكطٔــ٢ )ػـٞي( ٗؼـٞي -ٗٛــٍ × : ٍٗؾـغ ٗطـٞخ -ػلـٞٙ : أُهــ

ٌِى )ؼ( ٖــًٍحء  -ٝأػطــٍف  ٗــح ُٓ ــٚ )ٝهــ٢( ضوــٟٞ َّللا -: أٗٛــكٌْ أٝٚــ٤ٌْ -ٖــ٣ٍي:  ــرطٌْ × : أٖــؿؼٌْ أقــػٌْ  -: ٓهحكط  -أغ

 أنطْ ٝأ٢ُٜٗ.× : أذىأ أْطلطف

 الشرح

 جٖطِٔص ٓوىٓس جُهطرس ػ٠ِ : -

 ُ٘وحو : ذٍجػس جْط٬ٍٜ ، ٝقٖٓ جْطلطحـ ْحٌ جُهطرحء ػ٠ِ ٜٗؿٚ قط٠ ػٍٛٗح جُكحٍٞ ،كوى :ًٔح ٣وٍٞ ج

 َّللا ػُ ٝؾَ ٠ِٝد جُؼٕٞ ٝجُٔٓحػىز ٝجُؼلٞ ٝجُٔـلٍز ٓ٘ٚ.  -٘ -قٔى جٍٍُْٞ  -

 جُِؿٞء ئ٠ُ َّللا ٍٛذًح ٖٓ ٌٍٖٝ جُ٘لّ ٝ أػٔحُٜح ج٤ُٓثس. -

١ ئ٫ َّللا ٖٝٓ ٣ٜىٙ َّللا كِٖ ٣ؿى ٓـٖ ٣رؼـىٙ ػـٖ جُٛـٞجخ، ٝٓـٖ ٣ٟـَِ كِـٖ ٣ؿـى ج٫ػطٍجف ذإٔ جُٜىج٣س ٖٓ َّللا ضؼح٠ُ، ك٬ ٛحو -

 ٖٓ ٣ٜى٣ٚ.

 ج٩هٍجٌ ذٞقىج٤ٗس َّللا ضؼح٠ُ، ٝجُٜٗحوز ذإٔ ٓكًٔىج ػرى ل ٝ ٌُْٞٚ. -

 جُطٞؾٚ ئ٠ُ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ذح٤ُٛ٘كس ٤ٚٞٓح ذحُهٞف ٖٓ َّللا ٝجُؼَٔ ذٔح ٤ٍٞ٣ٚ ٝجُكع ػ٠ِ ٠حػطٚ. -

 ألوان الجمال:

 - ُطو٣ٍـٍ ٝجُط٤ًٞـى ، ٝجُطؼر٤ـٍ ذحُٟٔـحٌع ؛ ُِطؿـىو ٝج٫ْـطٍٔجٌ ج (: ؿٍٞـٚأِْٞخ نرـ١ٍ)ٔى ل ٗكٔىٙ ٝٗٓطؼ٤٘ٚ( : )جُك

 ٝجُؿِٔس ج٤ْٔ٩س ضل٤ى جُػرحش ٝج٫ْطٍٔجٌ .ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز .

 -  ًْح ٤ْٞٓو٤ًحجٖطوحه٢(: ؾ٘حِ )ٗكٔىٙ(:  –)جُكٔى  . ٣كٍى ج٣ًُٖٛطٍخ ج٧يٕ ٝ  ٣ؼط٢ ؾٍ

 - ـح ق٤ع  (:جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس) ٖٓ ٌٍٖٝ أٗلٓ٘ح ٖٝٓ ٤ْثحش أػٔحُ٘ح(: )ٝٗؼٞي ذحل ًٚ ٌٚٞ جُ٘لـِٞ ٝج٧ػٔـحٍ جُٓـ٤ثس أٖهح

ٖــ٣ٍٍز ٜٗــٍخ ٜٓ٘ــح،غْ قــًف جُٔٗــرٚ ذــٚ ٝؾــحء ذٗــ٠ء ٓــٖ ُٞجَٓــٚ ٝ ٛــٞ جُلؼــَ )ٗؼــٞي(  ْٝــٍ ؾٔحُٜــح جُطٗــه٤ٙ، ٝضــٞق٢ 

 ذٌٍٟٝز ٓكحْرس جُ٘لّ ٝج٩ه٬ع ػٖ جُٔؼح٢ٚ.

 - ٌٍٖٝ ٖٓ أٗلٓ٘ح....( أِْٞخ نرٍٟ ُلظح ئٗٗحت٠ ٓؼ٠٘ ؿٍٞٚ جُىػحء . )ٗؼٞي ذحل 

 -  :)ُٚ ٞٞكٚ ٝضرٍَٙ ذحُطٟحو ًى جُٔؼ٠٘ ٝضإض (:ٓوحذِس))ٖٓ ٣ٜىٙ َّللا ك٬ َٟٓ ُٚ ٖٝٓ ٣َِٟ ك٬ ٛحو١. 

 - .٣ٜىٙ َّللا ك٬ َٟٓ ُٚ ٖٝٓ ٣َِٟ ك٬ ٛحو١ ُٚ(: أْح٤ُد ٠ٍٖ ُِط٤ًٞى ٖٓ( 

 - :)أِْٞخ هٍٛ(. ذحُ٘ل٢ ٝج٫ْطػ٘حء ُِط٤ًٞى ٝ جُطه٤ٛٙ. )ٝأٖٜى إٔ ٫ ئُٚ ئ٫ َّللا( 

 - )ُٙ٫ ٣ٍَٖي ُٚ( ذؼى )٫ ئُٚ ئ٫ َّللا ٝقَى( ٍ ًْ ُِط٤ًٞـى ػِـ٠  ج٠٘ـحخ ذـحُطٍجوف )ٝأَُٖٜى إٔ ٫ ئُٚ ئ٫ َّللا ٝقَىُٙ ٫ ٣ٍَٖي ُٚ(: ِي

 ٝقىج٤ٗس َّللا ضؼح٠ُ.

 -  َّٕ َّٕ ٓكًٔىج ػرىٙ ٌُْٝٞٚ(: أِْٞخ ٓإًى ذأ ٝجػطٍجكـس ذحُؼرٞو٣ـس    - -، ًِٝٔس )ػرىٙ( ضإًى ضٞجٞغ جٍٍُْٞ ) ٝأَُٖٜى أ

 ٝجنطٛحٚٚ ذطر٤ِؾ جٍُْحُس ُِ٘حِ ًحكس .   - -ل ػُ ٝؾَ ، ًِٝٔس )ٌُْٞٚ( ضٞق٠ ذط٣ٍٗق َّللا ػُ ٝؾَ ٍٍُِْٞ 

 -  :)ٍجٍُْـٍٞ قـدٚـلس ٝٛـ٠ ػـٖ  (:ً٘ح٣ـس))أ٤ٌْٚٝ ػرحو َّللا ذطوٟٞ َّللا ٝأقػٌْ ػ٠ِ ٠حػطـٚ ٝأْـطلطف ذحُـ١ً ٛـٞ ن٤ـ- 

ق٤ع أ٠ِـن جٌُـ٬ّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘ـحٙ ، ْٝـٍ جُؿٔـحٍ ج٩ض٤ـحٕ ذـحُٔؼ٠٘ ٓٛـكٞذح ُِ٘حِ ٝقٍٚٚ ػ٠ِ جُىػٞز ئ٠ُ ٠حػس َّللا. -٘

 ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

 - ٖػرحو َّللا( :)أِْٞخ ئٗٗحت٢(. ٗٞػـٚ )ٗـىجء( ؿٍٞـٚ جُط٘ر٤ـٚ ٝئ ٜـحٌ جُكـد، ٝقـًكص أوجز جُ٘ـىجء ُِى٫ُـس ػِـ٠ هـٍخ ٓـ( 

 ٣٘حو٣ْٜ ٖٓ هِرٚ. ٝ)ػرحو َّللا(: أؾَٔ ٖٓ )ػر٤ى( كٌِ٘ح ػر٤ى ل ، أٓح جُؼرحو كْٜ ٚلٞز جُؼر٤ى 

 -  ٟٓحٌػحٕ ٣ى٫ٕ ػ٠ِ جُطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ػطق جُػـح٢ٗ ػِـ٠ ج٧ٍٝ ٣إًـى قـٍ٘ جُ٘رـ٢ :)ْ ػِـ٠   -٘ -)أ٤ٌُْٚٝ ٝأُقػٌُّ

 ٝػِٔٞج ذطحػطٚ . ئٌٖحو جُ٘حِ جُٔٓطٍٔ ُٔح ك٤ٚ ن٤ٍْٛ ْٝؼحوضْٜ ئيج جضوٞج َّللا

 -  ٙٗؼٞي ( أكؼحٍ ٟٓحٌػس ُِطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جُٔٞهق ك٤كىظ جُطأغ٤ٍ جُٔوٛٞو ك٢  -ٗطٞخ  -ٗٓطـلٍٙ  -)ٗكٔى

 جُ٘لّ.

 -  ٍج٧ْح٤ُد نر٣ٍس ُِطو٣ٍ 

  )ب( من توجٌهات النبً
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؛ كا٢ٗ ٫ أو ْْ ٌُ َُ ْٖ ٢ِّ٘ أُذ٤َِّ ِٓ ُِ  جُْٔؼٞج  َٜح جُ٘ح ح ذْؼُى: أ٣ُّ َّٓ هِل٢ ًٛج.)أ ْٞ َٓ ًُْ ذؼَى ػح٢ٓ ًٛج ك٢   ١ٌ ُؼ٢ِِّ ٫ أُوح

 ْْ ًُ ٍِ ٌُْ ًٛج ك٢ ٖٜ ِٓ ِس ٣ٞ َٓ ٍْ ُك ًَ  ْ ٌُ ِْوَٞج ٌذَّ ْٕ ضَ ٌّ ئ٠ُ أ ْْ قٍج ٌُ ٌُْ ػ٤ِ َٞ ٌُْ ٝأػٍج ًُْ ٝأٓٞجَُ َّٕ وٓحَء ُِ  ئ َٜح جُ٘ح ًٛج ك٢  أ٣ُّ

ْٖ ًحَْٗص ػَ٘ىُٙ  َٔ َْٜى  كَ ْٖ َّْ كح ُٜ ـُْص  جُِ َْ ذََِّ َٛ ْْ ًٛج أ٫  ًُ ٌَٓٞٞٞع،  ذِِى ٌِذَح جُؿح٤ِِٛس   َّٕ َُ٘ٚ ػ٤ِٜح. ٝئ َٔ ٖ جتط َٓ َٛح ئ٠ُ  أٓحٗسٌ ك٤َِإوِّ

ٌّ أَْذىَ  ٍَ َو َّٝ َّٕ أ َّٕ وٓحَء جُؿح٤ِِٛس ٓٞٞٞػسٌ ٝئ ِد، ٝئ طَِّ ُٔ ِٖ ػرِى جُ ٢ جُؼرحِ ذ ِّٔ ٌِذح َػ ٌِذًح أَْذَىأُ ذٚ   ٍَ َّٝ َّٕ أَ ِٖ ٝئ ُّ ػحٍٓ ذ أُ ذٚ َو

ِٖ ػرى جُٔطِد، ِٖ جُكحٌظ ذ ِى ٓح  ٌذ٤ؼسَ ذ ْٔ ْرُٚ جَُؼ ِٖ ٌو ٝ َٞ ُى هَ ْٔ وَح٣س. ٝجَُؼ ِّٓ َىجَِٗس ٝجُ ِّٓ ٍَ جُ ٍَ جُؿح٤ِِٛس ٓٞٞٞػسٌ ؿ٤ َّٕ ٓ غ ٝئ

ٖ جُؿح٤ِٛس.( ِٓ  َٞ ُٜ ْٖ َجَو كَ َٔ ٍٍ، كَ ِٚ ٓحتسُ ذؼ٤ ح ٝجَُكَؿٍ ٝك٤ َٛ ََ ذحَُؼ  هُطِ

 المفردات:

: ػـح٢ٓ ٛـًج -ٝأٚـحوكٌْ ٝ ٫ أهـحذٌِْ ٫ٝ أؾـىًْ : ٫ أْـطورٌِْ ٫ أُوـحًْ -أؾٜـَ × : أػِـْ أو١ٌ -أنلـ٢ × : أٝٞف ٝأ ٜـٍأذ٤ّٖ

: جُٔوٛـٞو وٓـحءًْ -: ٌٓح٢ٗ ٝجٍُٔجو ؾرَ جٍُقٔس ذؼٍكـحش )ؼ( ٓٞجهـق ٓٞهل٢ -(: ٗؼص ُِؼحّ ًٛججُؼحّ جُؼحٍٖ ٖٓ جُٜؿٍز، ٝ)

ٌُْ -: ٍٖكٌْ )ّ( جُِؼٍٜ أػٍجٌْٞ -أٗلٌْٓ ٝأٌٝجقٌْ )ّ( وّ )و٠ٓ(  ِْوَٞج ٌذَّ ٓسقٍجّ -: ضٔٞضٞج ضَ ٍَّ َك ُٓ : ٣ّٞ ٣ٌْٞٓ -ق٬ٍ ×  : 

: ٣إوٛـح -: ٝو٣ؼس )ؼ( أٓحٗحش أٓحٗس -: قٍف ض٘ر٤ٚ أ٫ -: ٌٓس جٌٍُٔٓس ذِىًْ -: يٝ جُكؿس )ؼ( ٌٖٜٞ  ٝأٍٖٜ ًٍْٖٜ -ػٍكس 

ِٜح ٣ٝؼ٤ىٛح  ِٚ ْٞ ٌذ٤ؼس  -ػْ جُ٘ر٢   جُؼرحِ -: ذح٠َ ٝقٍجّ ْٝحه١ ٓٞٞٞع -:جُلَٟ ٝ ج٣ُُحوز  جٍُذح -٣هٜٞٗح ٤ٟ٣ٝؼٜح  ×٣ُ

ٖ هُطِٞج هرَ ج٩ْـ٬ّ وٓحء جُؿح٤ِٛس -أذٞٙ جذٖ ػْ جُ٘ر٢  ذٖ جُكحٌظ َٓ : نىٓـس جُٓـىجٗس -: كٟـحتَ ٌٝٓـحٌّ )ّ( ٓـأغٍز ٓـ غٍ -: 

جُؼٛح:)ؼ( ػ٢ّٛ ٝػٛٞجش )ػٛـٞ(  -: هٛح٘ هٞو -جُهطأ ٝ جُٔٛحوكس × : جُوٛى جُؼٔى  -ؼ: ْوح٣س جُُكؿحجُٓوح٣س -جٌُؼرس 

َ أٝ ٗحهس )ؼ( ذُؼٍجٕ ٝأذحػٍ ٝذؼ٤ٍ - َٔ  أذحػ٤ٍ.: َؾ

 الشرح:

 جُ٘حِ ك٢ ًٛج جُؿُء:  -٘ -أ٠ٚٝ جٍٍُْٞ  -

 ٌذٚ ٝأغ٠٘ ػ٤ِٚ ، ٗحوٟ جُ٘حِ ٤ُ٘رْٜٜ ئ٠ُ ٓح ك٤ٚ جُه٤ٍ ٝجُٓؼحوز هحت٬:  -٘ -ذؼى إٔ قٔى جُ٘ر٢  -

ك٤ـٚ  أ٣ٜح جُ٘حِ جْٔؼٞج ٠٘ٓ أٝٞف ٌُْ ٓح ٣ٓؼىًْ ك٢ جُى٤ٗح ٝج٥نٍز ، كٍذٔـح ٫ أُوـحًْ ٓـٍز أنـٍٟ ذؼـى ػـح٠ٓ ٛـًج جُـًٟ أقـؽ

 ٓؼٌْ ٫ٝ أهق ك٢ ٓٞهل٠ ًٛج ٍٓز أنٍٟ ، غْ أٝٚحْٛ ًٛٙ جُٞٚح٣ح :

 قلظ ج٧ٓٞجٍ ٝج٧ٗلّ ٝج٧ػٍجٜ ٝضك٣ٍٜٔح. -

 قلظ ج٧ٓـــحٗس ٌٝوٛح ٧ٚكحذٜح. -

 ضك٣ٍْ جُطؼحَٓ ذحٍُذح ك٢ ج٧ٓــــٞجٍ. -

 ؾُجء جُوطَ جُؼٔى ٛـــٞ جُوٛح٘ ٖٓ جُوحضَ. -

 ٖٝٓ َجو ػ٠ِ يُي كٜٞ ٖٓ ٓرحُـحش جُؿح٤٤ِٖٛ ك٢ ٠ِد جُى٣س . ؾُجء جُوطَ ؿ٤ٍ جُؼٔى ٓحتس ذؼ٤ٍ ، -

 ألوان الجمال:

 -  ح ذؼُى(: )أٓح( قٍف ٠ٍٖ ٝضل٤َٛ ٝض٤ًٞى، )ذؼى(  ٍف َٓحٕ ٓر٢٘ ػِـ٠ جُٟـْ كـ٢ ٓكـَ ٗٛـد، ٝ)أٓـح ذؼـى( ضُٓـ٠ٔ َّٓ )أ

 كَٛ جُهطحخ ٧ٜٗح ضلَٛ جُٔوىٓس ػٖ جُٔٞٞٞع.

 - ٤ًِٜىج( جْطهىجّ ًِٔـس )جُ٘ـحِ( ُِى٫ُـس ػِـ٠ ٖـ ـ َٖ  ِ لَـ٠ ذِـحلَّ ًَ َٝ ـ٫ًٞ  ُْ ٌَ  ِِ ح َِْ٘حَى ُِِّ٘ـَ ـ َْ ٌْ أَ َٝ ٍٔٞ جُٔٓـ٤ِٖٔ ٝؿ٤ـٍ جُٔٓـ٤ِٖٔ )

ج( ج٧ٗؼحّ: 79جُ٘ٓحء:  ًٍ ٣ ًِ َٗ َٝ ج  ًٍ ٤ ِٗ ِِ ذَ حكَّسً َُِِّ٘ح ًَ َِْ٘حَى ئ٫ِ  َْ ٌْ ح أَ َٓ َٝ ( ،ٔ9. 

 -  :)ُِؿًخ ج٫ٗطرحٙ.  -٘ -ٍْٞ ج٣ٌٍُْٗٞػٚ ٗىجء ُِط٘ر٤ٚ ٝج٫ْطٔحُس.ًٌٍٝٛح جٍُ (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))أ٣ٜح جُ٘ح 

 -  :)ُكع ٝجُ٘ٛف ٝج٩ٌٖحو.ؿٍٞٚ جٗٞػٚ أٓـــٍ  (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))جْٔؼٞج ٢ّ٘ٓ 

 - .أذ٤ٖ ٌُْ(: ضؼ٤َِ ُٔح هرِٜح( 

 - . َّٕ  )كا٢ٗ ٫ أو١ٌ ُؼ٢ِ ٫ أُوحًْ(: ضؼ٤َِ ُٔح هرِٜح، ٝأِْٞخ ٓإًى ذا

 -  ُِطؼظ٤ْ. ك٢ ٓٞهل٢ ًٛج(: جْْ ج٩ٖحٌز -)ذؼى ػح٢ٓ ًٛج 

 -  ٌٞئٕ وٓحءًْ ٝأٓٞجٌُْ ٝأػٍجٌْٞ ػ٤ٌِْ قٍجّ ًكٍٓس ٣ٌْٞٓ ًٛج ك٢ ًٍْٖٜ ًٛج ك٢ ذِـىًْ ٛـًج(: )ضٗـر٤ٚ(: ق٤ـع ٚـ(

ُقٍٓس جُـىٓحء ٝج٧ٓـٞجٍ ٝج٧ػـٍجٜ ذكٍٓـس ج٤ُـّٞ ٝجُٗـٍٜ ٝجُرِـى، ْٝـٍ ؾٔحُـٚ جُطٞٞـ٤ف، ٣ٝـٞق٢ ذحُٔرحُــس كـ٢ ضكـ٣ٍْ ٛـًٙ 

 ج٤ٖ٧حء.

 - )ٍَْٓ َػٖ ج٧ٌٝجـ ٝج٧ٗلّ ػ٬هطٚ جُٓرر٤س .ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٢ جنط٤حٌ جُؼ٬هس.) وٓحءًْ(: )ٓؿح: 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 169

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 -  أْـِٞخ َّٕ ، ٝضوـى٣ْ ٖـرٚ جُؿِٔـس )ػِـ٤ٌْ( ػِـ٠ نرـٍ ئ َّٕ )ئٕ وٓحءًْ ٝأٓٞجٌُْ ٝأػٍجٌْٞ ػ٤ٌِْ قٍجّ(: أِْٞخ ٓإًـى ذـا

 هٍٛ ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ، ٝجُؿٔغ ُِطٌػ٤ٍ ٝجٍُٗٔٞ

 - ً٘( :)ٌْػٖ ٓٞٚٞف ٝٛٞ )جُٔٞش( ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘ـحٙ ، ْٝـٍ جُؿٔـحٍ ج٩ض٤ـحٕ ذـحُٔؼ٠٘  :ح٣س()ضِوٞج ٌذ

 ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ ..

 -  :)ُطو٣ٍٍ.ؿٍٞٚ جٗٞػٚ جْطلٜحّ  (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))أ٫ َٛ ذِـص 

 -  :)ُُِْٜطؼظ٤ْ.ؿٍٞٚ جٗٞػٚ ٗىجء  (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))ج 

 - )ُىػحء.ؿٍٞٚ جٗٞػٚ أٍٓ  (: أِْٞخ ئٗٗحت٢): )كحٖٜى 

 -  :)٩ُُجّ ٝجُٞؾٞخ.ج قو٤و٠ ؿٍٞٚ  ٗٞػٚ أٍٓ (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))ك٤ِإوٛح 

 - .ك٤ِإوٛح(: ٗط٤ؿس ُٔح هرِٜح( 

 - )ذح ق٤ـع أ٠ِـن جٌُـ٬ّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘ـحٙ ،ْٝـٍ : )ٝئٕ ٌذح جُؿح٤ِٛس ٓٞٞٞع(: )ً٘ح٣س ٍِّ ػٖ ٚلس ٠ٛٝ ) ضك٣ٍْ ٝهرف( جُ

 ٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .جُؿ

 - . َّٕ  )ٝئٕ ٌذح جُؿح٤ِٛس ٓٞٞٞع(: أِْٞخ ٓإًى ذا

 -  :)(:ً٘ح٣س))ٝئٕ أٍٝ ٌذح أذىأ ذٚ ٌذح ػ٢ٔ جُؼرحِ ذٖ ػرى جُٔطِد، ٝئٕ ٓ غٍ جُؿح٤ِٛس ٓٞٞٞػس ؿ٤ٍ جُٓىجٗس ٝجُٓوح٣س 

ػٖ ضٓح١ٝ جُ٘حِ ك٢ جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش. ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو  (:ً٘ح٣س)، ٝػٖ ٚلس ٠ٛٝ  ٗرً ضٍٛكحش جُؿح٤ِٛس ٌٝكٟٜح

 ٫َّ ٓؼ٘حٙ ،ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

 -  ؿ٤ٍ جُٓىجٗس ٝجُٓوح٣س(: جْطػ٠٘ جُ٘ر٢(- - ّجُٓىجٗس ٝجُٓوح٣س ٖٓ ٓلحنٍ جُؿح٤ِٛس ُِكع ػ٠ِ نىٓس ذ٤ص َّللا جُكٍج 

 - )ٌو ٖٝرٚ جُؼٔى ٓح هطَ ذحُؼٛح ٝجُكؿٍ(: )ً٘ح٣س َٞ ػٖ ٚلس ٝٛـ٢ )ضكـ٣ٍْ جُوطـَ جُؼٔـى ٝضـِـ٤ظ ػوٞذطـٚ( ق٤ـع : )ٝجُؼٔى هَ

 أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ ..

 - )جُؿح٤ِٛس(: )ً٘ح٣س ٖ ِٓ  َٞ ُٜ ْٖ َجَو كَ َٔ ػٖ ٚلس ٢ٛٝ جُط٘ل٤ٍ ٖٓ ٠ِـد ٣َـحوز كـٞم جُى٣ـس جُٔوـٌٍز ، ق٤ـع أ٠ِـن جٌُـ٬ّ : )كَ

 ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ،ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.

 )ج( التحذٌر من اتباع الشٌطان.

ٌُْ ًٛٙ، ٌُٝ٘ٚ هى ِٞ ْٕ ٣ُؼرَى ذأٌ َّ أ َٕ هى أ٣َِ َّٕ ج٤ُٗطح َٜح جُ٘حِ  ئ َٕ ٖٓ  )أ٣َُّ ْٕ ٣ُطحَع ك٤ٔح ْٟٞ يُي ك٤ٔح ضَْكوٍِٝ ٢َ ذأ ِٞ ٌَ

 أػٔحٌُْ.

َٞ ’’أ٣ٜح جُ٘حِ   َُٞٗٚ َػحٓحً ٤ُُِ ُٓ ٍِّ ٣َُك َٝ َُُِّٞٗٚ َػحٓحً  ٝج ٣ُِك ٍُ لَ ًَ  َٖ ٣ ًِ ِٚ جَُّ َُّ ذِ َٟ ُ٣ ٍِ ْل ٌُ ُْ ٣ََِحَوزٌ ك٢ِ ج ٢ُء  ِٓ ح جَُّ٘ َٔ َّ ئَِّٗ ٍَّ ح َق َٓ ج٠ِثُٞج ِػىَّزَ 

 ُ َٕ هى‘‘َّللاَّ َّٕ جُُٓح ، ٝ  ؛ ٝئ َٜ َّ َنََِن َّللاُ جُٓٔحٝجِش ٝج٧ٌ ٞ٣ ِٚ ٌَ ٤ًٜثطِ ج ’’جْطىج ًٍ ْٜ َٖ  ٍَ َٗ ِ جْغَ٘ح َػ َْ٘ى َّللاَّ ٌِ ِػ ُٜٞ ُّٗ َّٕ ِػىَّزَ جُ ئِ

 ٌّ ٍُ ذََؼسٌ ُق ٌْ َٜح أَ ْ٘ ِٓ  َٜ ٌْ ج٧َْ َٝ جِش  َٝ ح َٔ َّٓ َّ َنََِن جُ ْٞ َ٣ ِ ًِطَحِخ َّللاَّ ٌو: يٝ جُوَْؼَىزِ ‘‘ك٢ِ  ٍْ طَٞج٤ُحٌش ٝٝجقٌى كَ ُٓ ِس  ، غ٬غسٌ  ٝيٝ جُِكؿَّ

ْؼرَحٕ. أ٫ َٛ ذِـُص  جُِْٜ كحٖٜى ( َٖ حوٟ ٝ َٔ َؾٌد ذ٤ٖ ُؾ ٌَ  ٝجُٔكٍّ، ٝ

 المفردات:

ٍٞ ذحُلٓحو )ؼ( ٤ٖح٤٠ٖ ج٤ُٗطحٕ ٝـ نر٤ػس ٓـ ٌُ ََّ ٝجٗوطغ ٌؾحؤٙ أ٣ّ -: ئذ٤ِّ، ٝٛٞ  ََ × : ٣ثّ ٝٓ ِٓ : ٣ٌـٕٞ ٓؼرـٞوج ٣ؼرـى  -أَ

ـ: ذِىًْ ٌٓـس جٌٍُٔٓـس أٝ ٖـرٚ جُؿ٣ُـٍز جُؼٍذأٌٌْٞ - ٍٞ ُٜٝ ٤٢ـس ًِٜـح )ؼ( أٌج ٌْ ََ ٝٝجكـَن ٌٞـ٢ -ٝأٌٞـٕٞ ٝأَ ٌكـٝ × : هرـ

× : ٣ــ١ٞ ٣َٟ -ج٣٩ٔحٕ× : جٍُٗى جٌُلٍ -: جُطأن٤ٍج٢ُٓ٘ء -ضؼظٕٔٞ× : ضٓط٤ٜٕ٘ٞ ٝضٓطوِٕٞ ضكوٍٕٝ -: ؿ٤ٍْٟٞ -ٝأذ٠َ 

: ٤ٛثـس  -حو ٌٝؾـغ ٝوجٌ: ػـجْـطىجٌ  -و: ػىػىز -٣هحُلٞج × : ٣ٞجكوٞج ٤ُٞج٠ثٞج -٣كٍٓٞٗٚ× : ٣ر٤كٞٗٚ ٣كِٞٗٚ -٣ٜى١ ٣ٍٖٝى 

ُٖٓ جُُٓحٕ -ٌَٖ ٝقحُس ٌٝٚٞز  َْ ّ -: جُٞهص )ؼ( أَٓ٘س ٝأ ٍُ  : ٓططحذؼس.ٓطٞج٤ُس -: ٣كٍّ ك٤ٜح جُوطحٍ )ّ( قٍجّ ُق

 الشرح:

 ك٢ ًٛج جُؿُء ٖٓ جُهطرس ٖٓ: -٘ -٣كًٌ جٍٍُْٞ  -

 .٣كًٌ ٖٓ ج٤ُٗطحٕ ْٝٝحْٝٚ ُْٜ ك٢ ج٧ٌٓٞ جُر٤ٓطس ٤ُٞهغ ذْٜ ك٢ جٍُٗ ٝٓؼ٤ٛس َّللا -

ضك٣ٍْ ضرى٣َ جٌُٜٗٞ ًٔح ًحٗٞج ٣لؼِٕٞ ك٢ جُؿح٤ِٛس، ك٤ؿؼِٕٞ ٍٖٜ ٓكٍّ ذى٫ً ٖٓ ٍٖٜ ٚلٍ ٝجُؼٌّ ػـحّ ذؼـى ػـحّ ٤ُكِـٞج  -

 ٧ٗلْٜٓ جُكٍخ ٝجُوطحٍ.

ج ٍٓضرس ٫ ٣ؿَٞ ضـ٤ٍٛح. - ًٍ  ػىو جٌُٜٗٞ ػ٘ى َّللا ضؼح٠ُ جغ٘ح ػٍٗ ٖٜ
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ّ ٢ٛ: )يٝ جُوَؼىز  - ٍُ  ٌؾد(. -جُٔكٍّ  –يٝ جُكؿس  –ج٧ٍٖٜ جُُك

 ألوان الجمال:

 -  :)ِٗٞػٚ )ٗىجء( ؿٍٞٚ جُط٘ر٤ٚ. (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))أ٣ٜح جُ٘ح 

 -  ٍجُ٘حِ(: )ٓؿحَ ٍَْٓ(:ػٖ ج٤ُِٖٔٓٔ ػ٬هطٚ ج٤ٌُِس، ق٤ع أ٠ِن جٌَُ )جُ٘حِ( ٝأٌجو جُؿُء )ج٤ُِٖٔٓٔ( .ٍْٝ جُؿٔح(

 ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٢ جنط٤حٌ جُؼ٬هس.

 - ج٤ُٗطحٕ هى أ٣ّ إٔ ٣ؼرى َّٕ ذأٌٌْٞ ًٛٙ(: )ً٘ح٣س( : ػٖ ٚلس ٠ٛٝ  هىجْس أٌٜ ٌٓس ٝٓح قُٜٞح ،ق٤ع أ٠ِن جٌُـ٬ّ  )ئ

 ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ،ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.

 - . ٝهى ، َّٕ َّٕ ج٤ُٗطحٕ هى أ٣ّ إٔ ٣ؼرى ذأٌٌْٞ ًٛٙ(: أِْٞخ ٓإًى ذا  )ئ

 -  ْٟٞ يُي ك٤ٔح ضكوٍٕٝ ٖٓ أػٔحٌُْ(: )ً٘ح٣س(: ػٖ ٓٞٚٞف ٝٛٞ  ْْٝٞس ج٤ُٗطحٕ ُِ٘ـحِ كـ٢ )ٌُٝ٘ٚ هى ٢ٌٞ ك٤ٔح

ج٧ٓـــٌٞ جُر٤ٓطس ٤ُٞهغ ذْٜ كـ٢ جٌُرحتٍ،ق٤ـع أ٠ِـن جٌُـ٬ّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘ـحٙ ،ْٝـٍ جُؿٔـحٍ ج٩ض٤ـحٕ ذـحُٔؼ٠٘ ٓٛـكٞذح ذحُـى٤َُ 

 ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.

 - ِٚ٣ٝػرطٚ ُٔح ذؼىٙ، ٣ٝٔ٘غ جُلْٜ جُهطأ. )ٌُٝ٘ٚ(: قٍف جْطىٌجى ٣٘ل٢ جُكٌْ ػٔح هر 

 -  ّ٢ٌٞ( : )٠رحم( :٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو . -)أ٣ 

 - .ٙئٗٔح ج٢ُٓ٘ء ٣َحوز ك٢ جٌُلٍ(: أِْٞخ هٍٛ ٓإًى ذــ )ئٗٔح(  ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛ( 

 -  ِٚٗٞ٣كٍٓٞٗٚ(: )٠رحم( :٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو . -)٣ك 

 - ثٞج ػىز ٓح قٍّ َّللا(: ضؼ٤َِ ُٔح هرِٜح.)٤ُٞج٠ 

 - ،ٍ٣ٓـطى٣ ًٕ َّٕ جُُٓحٕ هى جْطىجٌ(: )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓـس(: ق٤ـع ٚـٌٞ جُُٓـحٕ ذاٗٓـح ْ قـًف جُٔٗـرٚ ذـٚ ٝؾـحء ذٗـ٠ء ٓـٖ غ)ئ

 ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ جْطىجٌ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ جُطٗه٤ٙ، ٝضٞق٢ ذطٗحذٚ ج٣٧حّ.

 - َنَِـ َّ ِٚ ٣ـٞ َّٕ جُُٓحٕ هى جْطىجٌ ٤ًٜثطِ (: )ضٗـر٤ٚ )ئ َٜ  -ق٤ـع ٖـرٚ جُُٓـحٕ جُـ١ً قـؽ ك٤ـٚ جُ٘رـ٢  (:َن َّللاُ جُٓـٔحٝجِش ٝج٧ٌ

 ذ٤ٜثس جُُٖٓ ك٠ أٍٝ ٗظحّ ُهِن جُٓٔحٝجش ٝج٧ٌٜ،  ُِط٤ٞٞف ٝٛٞ ٣ٞق٢ ذحُٛلحء ٝجُ٘وحء ٝضٗحذٚ ج٣٧حّ .  -٘

   -  َّٕ َّٕ جُُٓحٕ هى جْطىجٌ ٤ًٜثطٚ ٣ّٞ نِن َّللا جُٓٔحٝجش ٝج٧ٌٜ(: أِْٞخ ٓإًى ذا  ، ٝهى ٝجُلؼَ جُٔح٢ٞ.)ئ

 -  ج٧ٌٜ( : )٠رحم( :٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو . -)جُٓٔحٝجش 

 - . َّٕ  )ئٕ ػىز جٌُٜٗٞ ػ٘ى َّللا جغ٘ح ػٍٗ ٍٖٜجً(:أِْٞخ ٓإًى ذا

 - ح ػٗـٍ )ئٕ ػىز جٌُٜٗٞ ػ٘ى َّللا جغ٘ـح ػٗـٍ ٖـٍٜجً(: )أْـِٞخ هٛـٍ(: ذطوـى٣ْ ٖـرٚ جُؿِٔـس )ػ٘ـى َّللا( ػِـ٠ نرـٍ ئٕ )جغ٘ـ

 ٍٖٜج( ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ.

 -  ٜٓ٘ح أٌذؼس قٍّ غ٬غس ٓطٞج٤ُحش ٝٝجقى كٍو يٝ جُوؼىز ٝيٝ جُكؿس ٝجُٔكٍّ ٌٝؾد ذـ٤ٖ ؾٔـحوٟ ٖٝـؼرحٕ(: ضلٛـ٤َ ذؼـى(

 ئؾٔحٍ ُِط٤ٞٞف ٝجُط٤ًٞى .

 -  :)ٗٞػٚ )جْطلٜحّ( ؿٍٞٚ جُطو٣ٍٍ. (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))أ٫ َٛ ذِـص 

 -  :)ُِْٜٗٞػٚ )ٗىجء( ؿٍٞٚ جُىػحء . (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))ج 

 -  :)ٗٞػٚ )أٍٓ( ؿٍٞٚ جُىػحء. (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))كحٖٜى 
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َّْ كحْٖٜى  ك٬ ُٜ ٍّ ٓ٘ٚ. أ٫ َٛ ذِـُص  جُِ ْٖ ٤٠ِد َْٗل ِٓ ِٚ ئ٫  ٍُ أن٤ ٍٖ ٓح َُّ ُٔإٓ ُِ  ئٗٔح جُٔإٕٓ٘ٞ ئنٞزٌ، ٫ٝ ٣َِك  )أ٣ٜح جُ٘ح

 ٍْ َّ٘ ضَ ُْ ُِّٞج؛ ًطحَخ َّللاِ ٝ ِٟ ِٚ ُٖ ضَ ْْ ذِ ضُ ًْ ْٕ أَن ُص ك٤ٌْ ٓح ئ ًْ ٍٝ، كا٢ٗ هى ضٍ ْْ ٌهحَخ ذؼ ٌُ ُٟ ج ٣ٍُٟخ ذؼ ًٌ لَّح ًُ َّٖ ذَؼى١  ِٚ، ِؾُؼ سَ ٗر٤ِّ

 أ٫ َٛ ذِـُص  جُِْٜ كحٖٜى  

ْٖ ضٍُجٍخ،  ِٓ  ُّ ، ٝآو َّ ْْ ٥و ٌُ ُِّ ًُ َّٕ أذحًْ ٝجقٌى،  ْْ ٝجقٌى ٝئ ٌُ َّٕ ٌذَّ ُِ  ئ ح جُ٘ح َّ ُؼٍذ٢  ػ٠ِ أ٣ُّٜ ٤ُٝ ،ًُْ ْْ ػَ٘ى َّللاِ أضوح ٌُ َٓ َّٕ أًٍ ئ

َّٗحُٛى جُـحتَِد ( ٌَ ئ٫ ذحُطوٟٞ، أ٫ َٛ ذِـُص  هحُٞج: ٗؼْ، هحٍ: ك٤ُِرَِِِّؾ جُ ْٟ  َػَؿ٢ٔ  كَ

 المفردات:

٤طْ ٝك٠ٍطْ ضهِ× : ضٌٔٓطْ أنًضْ ذٚ -: ٣وطَ ذح٤ُٓق ٣ٍٟخ -ئٌؿحّ ٝئؾرحٌ × : ٌٞح ٝٓٞجكوس ٤٠د -: ٣كٍّ ٫ٝ ٣رحـ ٫ ٣كَ

َّ٘س - ُْ ُْٖ٘ ذَـحٕ ضـٍجخ -: آوّ ػ٤ِـٚ جُٓـ٬ّ أذـٞ جُرٗـٍ أذـحًْ -: ٣ٍ٠وس ٜٝٓ٘ؽ )ؼ(  ٍْ َْ ٓـٖ أَو٣ـْ ج٧ٌَٜ )ؼ( أضٍذـس ٝضِ  -: ٓـح َُٗؼـ

خ  ػٍذ٢-: أنٗحًْ ل )ٝه٢( أضوحًْ -أْٞأًْ × : أكٌِْٟ أًٌٍْٓ ٍَ : كٟـَ -: ؿ٤ـٍ ػٍذـ٢ )ؼ( َػَؿـْ ٝأػـحؾْ َػَؿٔـ٢ -)ؼ( َػـ

 : ٣َٞٚ.٣رِؾ -جُـحتد × : جُكحٍٞ )ؼ( جُٜٗٞو جُٗحٛى -: ن٤ٗس َّللا ضؼح٠ُ جُطوٟٞ -ٍ ٝكٍٟٞ ٤ُٓز )ؼ( أكٟح

 

 الشرح:

 ك٢ ًٛج جُؿُء ذـ:  -٘ -٠ٚٞ٣ جٍٍُْٞ 

 ج٧نٞز ٝجُطٍجذ١ ذ٤ٖ جُٔإ٤ٖ٘ٓ. -

 ضك٣ٍْ أنً ج٧ٓٞجٍ ئ٫ ذط٤د ٗلّ ٌٝٞح. -

 ػىّ جُوطحٍ ٝجُوطَ ٝجُكٍٝخ ذ٤ٖ جُٔإ٤ٖ٘ٓ. -

 َّللا ضؼح٠ُ ٝ ْ٘س جٍٍُْٞ ج٣ٌٍُْ.جُطٔٓي ذٌطحخ  -

 ٝقىج٤ٗس َّللا ضؼح٠ُ. -

 ًَ جُ٘حِ ٖٓ أَٚ ٝجقى ٛٞ "آوّ ػ٤ِٚ ج٬ُّٓ". -

 نِن آوّ ٖٓ ضٍجخ. -

 ئٕ أكَٟ جُ٘حِ ػ٘ى َّللا ٛٞ ج٧ًػٍ ن٤ٗس ٝضوٟٞ ل. -

 ٫ كَٟ ُؼٍذ٢ ػ٠ِ أػؿ٢ٔ ئ٫ ذحُطوٟٞ ٝجُؼَٔ جُٛحُف. -

 ألوان الجمال:

 -  :)ِٗٞػٚ )ٗىجء( ؿٍٞٚ جُط٘ر٤ٚ. (: ِٞخ ئٗٗحت٢أْ))أ٣ٜح جُ٘ح 

 - .ٙئٗٔح جُٔإٕٓ٘ٞ ئنٞز(: أِْٞخ هٍٛ ذــ )ئٗٔح( ُِط٤ًٞى جُطه٤ٛ( 

 - ُٙٔإٖٓ ٓحٍ أن٤ٚ ئ٫ ٖٓ ٤٠د ٗلّ ٓ٘ٚ(: )أِْٞخ هٍٛ( ذحُ٘ل٢ ٝج٫ْطػ٘حء ، ُِط٤ًٞى ٝ جُطه٤ٛ َّ  .)٫ٝ ٣ك

 -  :)ؿٍٞٚ جُطو٣ٍٍ.ٗٞػٚ )جْطلٜحّ(  (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))أ٫ َٛ ذِـص 

 -  :)ُِْٜٗٞػٚ )ٗىجء( ؿٍٞٚ جُىػحء . (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))ج 

 -  :)ٗٞػٚ )أٍٓ( ؿٍٞٚ جُىػحء. (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))كحٖٜى 

 -  :)ج ًٌ  ٗٞػٚ )٢ٜٗ( ؿٍٞٚ )جُطك٣ًٍ(، ٝٛٞ أِْٞخ ٓإًى ذٕ٘ٞ جُط٤ًٞى. (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))ك٬ ضٍؾؼٖ ذؼى١ ًلح

 - ْٝــٍ جُؿٔــحٍ  ق٤ــع أ٠ِــن جٌُــ٬ّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘ــحٙ ، ، ٣ــس(:ػٖ ٚــلس ٝٛــ٠  جُؼــىجٝز)٣ٟـٍخ ذؼٟــٌْ ٌهــحخ ذؼٝ(:)ً٘ح

 ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ.

 -  :)ِٚ ـَّ٘سَ ٗر٤ّـِ ُْ ـُِّٞج؛ ًطـحَخ َّللاِ ٝ ِٟ ِٚ ُـٖ ضَ ْْ ذِ ضُ ًْ ْٕ أَن ُص ك٤ٌْ ٓح ئ ًْ  كـ٢ ٓـٖ ٞـ٤ٍٔ جُٔـطٌِْ (: ق٤ـع جٗطوـَجُطلـحش)) كا٢ٗ هى ضٍ

 )ضًٍُص( ئ٠ُ ٤ٍٔٞ جُـحتد ك٢ )ٗر٤ٚ( ٣كٍى جًُٖٛ ٣ٝؿًخ ج٫ٗطرحٙ.

 -  ٞٛٝ .كا٢ٗ هى ضًٍص ك٤ٌْ ٓح ئٕ ضٌٔٓطْ ذٚ(: أِْٞخ ٓإًى ذإ ٝهى( 

 -  ٓح ئٕ أنًضْ ذٚ ُٖ ضِٟٞج ؛ ًطحخ َّللا ْٝ٘س ٗر٤ٚ(: )ً٘ح٣س(:ػٖ ٚـلس ٝٛـ٠  ٞـٌٍٝز جُطٔٓـي ذـحُوٍإٓ ٝجُٓـ٘س جُ٘ر٣ٞـس(

 ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ،ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ. جُٔطٍٜز  ،ق٤ع أ٠ِن 

 -  ٕئٕ ٌذٌْ ٝجقى(: )ً٘ح٣س(:ػٖ ٚلس ٠ٛٝ  جُٞقىج٤ٗس ل ضؼح٠ُ ،ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ،ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤ح (

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ. 
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 - ( ذطوى٣ْ ٖـرٚ جُؿِٔـس )ٍٛأِْٞخ ه( ٞٛٝ . َّٕ ئٕ ٌذٌْ ٝجقى ٝئٕ أذحًْ ٝجقى ، ًٌِْ ٥وّ ٝآوّ ٖٓ ضٍجخ(: أِْٞخ ٓإًى ذا

 )ك٤ٌْ( ػ٠ِ جُٔلؼٍٞ ذٚ )ٓح ...(  ُِط٤ًٞى ٝ جُطه٤ٛٙ.

 -   جٌُـ٬ّ ٝأٌجو ٝئٕ أذحًْ ٝجقى(: )ً٘ح٣س(:ػٖ ٚلس ٠ٛٝ  ج٧َٚ جُٞجقى ُِرٗـٍ ،ق٤ـع أ٠ِـن  -) ًٌِْ ٥وّ ٝآوّ ٖٓ ضٍجخ

 ٫َّ ٓؼ٘حٙ ،ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ. 

 -  )ًْأًٌٍْٓ ػ٘ى َّللا جضوحًْ(: أِْٞخ ٓإًى ذإ. ٝٛٞ )أِْٞخ هٍٛ( ذطوى٣ْ ٖرٚ جُؿِٔس )ػ٘ى َّللا( ػ٠ِ نرٍ ئٕ )أضوح َّٕ )ئ

 ُِط٤ًٞى ٝ جُطه٤ٛٙ.

 - ذحُطوٟٞ(: )أِْٞخ هٍٛ( ذحُ٘ل٢ ٝج٫ْطػ٘حء ُِط٤ًٞى ٝ جُطه٤ٛٙ.)٤ُّٝ ُؼٍذ٢ ػ٠ِ ػؿ٢ٔ كَٟ ئ٫  

 -  ــٞم ــحِ كــ٢ جُكو ــغ جُ٘ ــ٤ٖ ؾ٤ٔ ــس(:ػٖ ٚــلس ٝٛــ٢ جُٔٓــحٝجز ذ ــحُطوٟٞ(: )ً٘ح٣ ــ٠ ػؿٔــ٢ كٟــَ ئ٫ ذ ــ٤ّ ُؼٍذــ٢ ػِ ُٝ(

 ٝضؿ٤ْٓ.  ٝجُٞجؾرحش،ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ،ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ئ٣ؿحَ

 -  ػؿ٢ٔ(:)٠رحم( :٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو . -)ػٍذ٢ 

 -  :)ٗٞػٚ )أٍٓ( ؿٍٞٚ جُ٘ٛف ٝج٩ٌٖحو. (: أِْٞخ ئٗٗحت٢))ك٤ِرِؾ جُٗحٛى جُـحتد 

 -  جُـحتد(: )٠رحم( :٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو . -)جُٗحٛى 

 

 التعلٌق على النص

 التً تضمنتها:األحكام و التوجٌهات  -

 تضمنت خطبة حجة الوداع جملة أحكام و توجٌهات منها: 

 جْطكرحخ جْطلطحـ ج٬ٌُّ ذكٔى َّللا ضؼح٠ُ ٝ جُػ٘حء ػ٤ِٚ ٝ ج٬ُٛز ػ٠ِ ٗر٤ٚ ٓكٔى ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ. -

 ج٤ُٚٞس ذطوٟٞ َّللا ضؼح٠ُ ٝ يُي ذطحػطٚ ٝ جؾط٘حخ ٓؼ٤ٛطٚ. -

 ئ٫ ذحُكن.ضك٣ٍْ وٓحء جُ٘حِ ٝأٓٞجُْٜ ٝ أػٍجْٜٞ  -

ٝؾٞخ أوجء ج٧ٓحٗحش ئ٠ُ أِٜٛح ٝ ضٍى ٓ غٍ جُؿح٤ِٛس ٝػحوجضٜح ٝ ضوح٤ُىٛح ج٤ُٓثس جُط٢ أذطِٜح ج٬ْ٩ّ. )وٓحء جُؿح٤ِٛس ، ٌذح  -

 جُؿح٤ِٛس(.

 جُطك٣ًٍ ٖٓ ٠حػس ج٤ُٗطحٕ ٝ ػىّ جقطوحٌ ٚـحتٍ جًُٗٞخ ٝ جُٔؼح٢ٚ. -

 جُوؼىز ٝيٝ جُكؿس ٝٓكٍّ ٝ ٌؾد .ػىز جٌُٜٗٞ جغ٘ح ػٍٗ ٍٖٜج ٜٓ٘ح أٌذؼس قٍّ ٢ٛٝ : يٝ  -

جُكؽ ٛٞ ك٢ ٍٖٜ ي١ جُكؿس ج١ًُ ٝجكن قؽ جٍٍُْٞ ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٤ُّٝ ًٔح ًحٗص ضلؼَ جُؼٍخ ك٢ جُؿح٤ِٛس ق٤ع  -

 ًحٗٞج ٣ؿؼِٕٞ قؿْٜ ًَ ػح٤ٖٓ ك٢ ٍٖٜ ٓؼ٤ٖ ك٢ جُٓ٘س ك٤كؿٕٞ ك٢ ي١ جُكؿس ػح٤ٖٓ غْ ٣كؿٕٞ ك٢ ٓكٍّ ػح٤ٖٓ ٝ ًٌٛج...

ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝ جُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس ٝ جٍُؾٞع ئ٤ُٜٔح ك٢ ًَ ٢ٖء ، ٧ٕ يُي ٛٞ ْر٤َ جُؼُز ٝ جٍُ٘ٛ ك٢ جُى٤ٗح  ٝؾٞخ جُطٔٓي -

 ٝ ج٥نٍز.

 ٝؾٞخ ج٧نٞز ذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝذ٤حٕ قوٞهٜح )ج٧نٞز( ٝضك٣ٍْ ج٫ػطىجء ػ٠ِ جُ٘لّ ٝ جُٔحٍ. -

  ضؼح٠ُ ئ٫ ذحُطوٟٞ ٝ جُؼَٔ جُٛحُف.جُطأ٤ًى ػ٠ِ ٓرىأ جُٔٓحٝجز ذ٤ٖ جُ٘حِ ئي ٫ ضلحَٞ ذ٤ْٜ٘ ػ٘ى َّللا -

 ذ٤حٕ ٓٓإ٤ُٝس ج٧ٓس ػٖ جُ٘ر٢ ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ك٢ ضر٤ِـٚ جٍُْحُس ٝ أوجتٚ ج٧ٓحٗس. -

 ؟„„الوداع خطبة‟‟س:لَم ُسمٌت الُخطبة بـ 

ج  - -٤ُْٔص نطرس جُٞوجع ذًٜج ج٫ْْ ٧ٕ جُ٘ر٢  ًٍ ذحًطٔـحٍ جُـى٣ٖ ٝضٔـحّ أُوحٛح ٣ّٞ ػٍكس ٖٓ ؾرـَ جٍُقٔـس ٝهـى ٗـٍُ جُـٞق٢ ٓرٗـ

َّ ِو٣ً٘ح( جُٔحتىز: ٬ ْْ ُْ ج٩ِْ ٌُ ٤ُص َُ ِٞ ٌَ َٝ ط٢ِ  َٔ ْْ ِْٗؼ ٌُ ُص َػ٤َِْ ْٔ َٔ أَْض َٝ  ْْ ٌُ ْْ ِو٣َ٘ ٌُ ُِْص َُ َٔ ًْ َّ أَ ْٞ َ٤ُْ  ذؼىٛح . -٘ -، ٝهى ضٞك٠ جٍٍُْٞ  ٖجُ٘ؼٔس )ج

 األسالٌب:

٣ح جُط٢ ٣ط٘حُٜٝح ًَ أِْٞخ، ٢ٛٝ كـ٢ ٓؿِٜٔـح ضإًـى ٫قظ ض٘ٞع ج٧ْح٤ُد ك٢ جُهطرس ُِى٫ُس ػ٠ِ ض٘ٞع جُٔؼح٢ٗ ٝضرح٣ٖ جُوٟح -

 جُٔؼ٠٘ ٝضػ٤ٍ جُوحٌب ٝضؿًخ جٗطرحٛٚ.

٫قظ إٔ جٍٍُْٞ ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ هى أًػٍ ٖٓ جْطهىجّ أِْٞخ جُط٤ًٞى ك٢ جُهطرس ٤ُرـٍَ نطـٌٞز ج٫ذطؼـحو ػـٖ جُطؼـح٤ُْ  - -

 ٜح.جُٞجٌوز ك٢ نطرطٚ ٣ٝإًى إٔ جُٓؼحوز ك٢ ج٫هطىجء ذٜح ٝج٫ٓطػحٍ ُ

 سمات أسلوب الخطبة:
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 تمٌزت ُخطبة حجة الوداع بـ: 

ؾٔحٍ ج٧ُلح  ُْٜٝٞطٜح ٝجضٓـحهٜح ٓـغ جُٔؼـح٢ٗ كٜـ٢ ه٣ٞـس قحْـٔس كـ٢ جُٔٞٞـغ جُـ١ً ٣ططِـد يُـي، ٝٛـ٢ ٛحوتـس ٤ُ٘ـس كـ٢  - ٔ

.ِِْ ٌَ  ٓٞجٞغ ٓـح٣ٍز؛ كحُ٘ر٢ ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ أُٝض٢َِ ؾٞجَٓغ جُ

 َٕ ج٤ُْٞٔو٠ ٝجُطٍض٤د جُٔ٘طو٢ ُلٌٍٛح.وهس ج٤ُٛحؿس، ٝٓطحٗس جُٓري ٝجُطٞج - ٕ

 ُْٗىٌز جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُس ًٝػٍز جُٔإًىجش . - ٖ

ع ج٧ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحء ٓٔح ٣ىكغ جَُِٔ ػٖ جُٓحٓغ. - ٗ ُّٞ  ض٘

 ٣٘ط٢ٔ ًٛج جُ٘ٙ ئ٢ُ كٖ جُهطحذس .  جُؼٍٛ ج١ًُ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ جُ٘ٙ ) ػٍٛ ٚىٌ ج٬ْ٩ّ ( -

 :  خصابص الخطابة فً عصر صدر اإلسبلم

  . ٝج٬ْ٩ّ جُوٍإٓ أغٍ -ٕ    . ٗر٤ٚ ػ٠ِ ٝج٬ُٛز ػ٤ِٚ ٝجُػ٘حء َّللا ذكٔى ضلططف -ٔ

 ٝجقى ٓٞٞٞع قٍٞ أ١) ج٧ؾُجء ٓطٔحٌْس -ٗ                        . ٤ْٞٓوح ٝجٛىأ ٝػًٝذس ٌهس أًػٍ -ٖ

٘-  َّ  ٝجُرٍٛحٕ ُكؿسذح جُهطحذس جؿط٘ص -ٙ                         . ج٤ٓ٬ْ٩س جُهطد ك٢ جُٓؿغ ه

  .. ٝجُؿٜحو ٝجُلٟحتَ ج٣٩ٔحٕ ئ٠ُ جُىػٞز كِي ك٢ ًِٜح ضىٌٝ -7

 على نص من الهدي النبوي تدرٌبات

()ٔ 

   َ٘ ِٓ ْٗلُ ٌِ أَ ٝ ٍُ ُٖ  ْٖ ِٓ َُٗؼُٞي ذِحلِ  َٝ  ، ِٚ َٗطُُٞخ ئ٤َُِْ َٝ  ُٙ ٍُ لِ ـْ طَ ْٓ َٗ َٝ طَِؼ٤ُُ٘ٚ  ْٓ َٗ َٝ ُىُٙ  َٔ ِ َْٗك ُى ِلَّ ْٔ ٤ِّثَحِش " جَُك َْ  ْٖ ِٓ َٝ ِى ح  ْٜ َ٣ ْٖ َٓ حَُِ٘ح ،  َٔ أَْػ

٣ٍَِي َُُٚ  َٖ ْقَىُٙ ٫  َٝ ْٕ ٫َ ئََُِٚ ئ٫َِّ َّللاُ  َُٜى أَ ْٖ أَ َٝ َْ ك٬َ ٛحِو١َ َُُٚ ،  ِِ ْٟ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ  ، َُُٚ ََّ ِٟ ُٓ ىجً َػْرُىُٙ َّللاُ ك٬ََ  َّٔ َك ُٓ  َّٕ َُٜى أَ ْٖ أَ َٝ  ، 

أَُقػُّ  َٝ ٟ َّللاِ  َٞ ْْ ِػرَحَو َّللاِ ذِطَْو ٌُ ٤ ِٚ ُُُُْٞٚ. أُٝ ٌَ َٝ. " ٌٍ َٞ َن٤ْ ُٛ  ١ًِ طَْلطُِف َّللاَ ذِحَُّ ْْ أَ َٝ  ِٚ َِ ذِطَحَػطِ َٔ َُْؼ ْْ َػ٠َِ ج ٌُ  

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

 ".أقػٌْ ٍٓجوف ًِٔس"   -ٔ

 جُػح٤ٗس ٝجُػحُػس. ׄ      أٖؿؼٌْׄ      أقٌْٟ ׄ      جْطؼؿٌِْׄ  

طَْلطُِف ٍٓجوف ًِٔس"   -ٕ ْْ أَ َٝ." 

 أنطْ.ׄ       أذىأׄ      أكطفׄ     جْطٍ٘ٛׄ  

 ".جُكٔى ٟٓحو ًِٔس  "  -ٖ

 ج٫ُطؿحء .ׄ     جُ٘ل٢ׄ      جُؿكٞوׄ       جٌٍُٗׄ  

 "ك٢ جُر٤ص جٍُجذغ.٣ٜىٙ ٟٓحو ًِٔس  "  -ٗ

 ٣ر٤٘ٚ ׄ     ٣لُػٚ ׄ     ٣ِٟٚ ׄ     ٣ٍٖىٙ ׄ  

٤ِّثَحِش ٓلٍو " ًِٔس "  -٘  ":ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ:َْ

 ْٞءزׄ      ٤ْثسׄ      ْٞءׄ       ٤ْةׄ  

 ":ك٢ جُر٤ص جُػحُع :٣ٍٖي ؾٔغ " ًِٔس "  -ٙ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس      ׄ     ٤ًٍٖٗٓׄ      ًٍٖحءׄ     أٍٖجى  ׄ  

  ك٢ جُلوٍز جٍُت٤ٓس  جُلٌٍز  -   -7

 ج٫ْطؼحٗس ذحل ׄ         قٔى َّللا ٌٍٖٝٙׄ  

 ج٩هٍجٌ ذحُٞقىج٤ٗس ׄ      قٔى َّللا ٝض٣ُٜ٘ٚ ٝج٩هٍجٌ ذٞقح٤ٗطٚ ٌُْٝٞٚׄ  

َ٘ح » ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ هُٞٚ:   - -8 ِٓ ْٗلُ ٌِ أَ ٝ ٍُ ُٖ  ْٖ ِٓ َُٗؼُٞي ذِحلِ  َٝ» : 

 نر١ٍ ُلظح ئٗٗحت٢ ٓؼ٠٘ ׄ       ئٗٗحت٢ׄ        نر١ٍׄ  

 

حَُِ٘ح ٗٞع جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس ك٢ هُٞٚ:"  -9 َٔ ٤ِّثَحِش أَْػ َْ  ْٖ ِٓ َٝ َ٘ح  ِٓ ْٗلُ ٌِ أَ ٝ ٍُ ُٖ  ْٖ ِٓ َُٗؼُٞي ذِحلِ  َٝ" 

 ٍََْٓ ٓؿحׄ    ضٗر٤ٚׄ     ْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسجׄ     جْطؼحٌز ضٍٛق٤سׄ  

َْ ك٬َ ٛحِو١َ َُُٚ ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: "  -ٓٔ ِِ ْٟ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ  ، َُُٚ ََّ ِٟ ُٓ ِى َّللاُ ك٬ََ  ْٜ َ٣ ْٖ َٓ " 
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 ٍٓجػحز ٗظ٤ٍׄ    ض٣ٍٛغׄ       ٠رحمׄ       ٓوحذِسׄ  

 ذ٤ٖ ًِٔس" جُكٔى " ٝ " ٗكٔىٙ"  -ٔٔ

 ٍٓجػحز ٓظ٤ٍׄ     ؾ٘حِׄ      ضٍجوفׄ       ٠رحمׄ  

ٟ َّللاِ ٗٞع ج٩ٗٗحء ك٢ هُٞٚ:"  - -ٕٔ َٞ ْْ ِػرَحَو َّللاِ ذِطَْو ٌُ ٤ ِٚ  " أُٝ

 ٗىجءׄ    جْطلٜحّׄ       ٢ٜٗׄ        أٍٓ ׄ  

 ٗٞػٚ ئ٠٘حخ ذــــ جُلوٍز   ك٢ ج٠٩٘حخ  - ٖٔ

  جُطؼ٤َِׄ    جُطٍجوفׄ      ج٩ؾٔحٍ ذؼى جُطل٤َٛׄ        جُطٌٍجٌׄ  

 ٚ"   ذٔح هرِٚ :ػ٬هس هُٞٚ " ٫ ٣ٍٖي ُ -ٗٔ

 ضٍجوفׄ     ْردׄ      ض٤ٞٞفׄ       ٗط٤ؿسׄ  

 "  أِْٞخ هٍٛ  ٤ِْٝطٚ : ٝأَُٖٜى إٔ ٫ ئُٚ ئ٫ َّللاك٢ هُٞٚ "  -٘ٔ

 جْطهىجّ ئٗٔحׄ    جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ    جُ٘ل٢ ٝئ٫ْطػ٘حءׄ     ضؼ٣ٍق جٓرطىأ ٝجُهرٍׄ  

َْ ك٬َ ٛحوِ  ض٤ٌٍ٘ ًِٔس " ٛحو١"  ك٢ هُٞٚ " -ٙٔ ِِ ْٟ ُ٣ ْٖ َٓ  " أكحو :  ١َ َُُٚ َٝ

 جُوِس .ׄ      جُؼّٔٞׄ      جُط٣َٜٞׄ       جُطؼظ٤ْ  ׄ  

 ٖٓ ْٔحش جُهطحذس  ك٢ جُؼٍٛ ج٢ٓ٬ْ٩ ٛ٘ح: -7ٔ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػحُػس  ׄ    جُطأغٍ ذٔؼح٢ٗ جُوٍآ ٕ ٝأُلح ٚׄ    ًػٍز جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س     ׄ    جُرىأ  ذكٔى َّللاׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2339ش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذح) 

 

 ()ٕ 

ْْ ذَْؼَى ػَ   ًُ ُْوَح ١ٌِ ََُؼ٢ِِّ ٫َ أَ ؛ كَا٢ِِّٗ ٫َ أَْو ْْ ٌُ َُ ْٖ ٢ِّ٘ أُذ٤َِّ ِٓ ُؼٞج  َٔ ْْ ُِ  ج َٜح جَُّ٘ح ح ذَْؼُى ، أ٣َُّ َّٓ ج ك٢ِ"أَ ًَ َٛ  ٢ ِٓ َٜح  ح ج. أ٣َُّ ًَ َٛ هِل٢ِ  ْٞ َٓ

 ْٞ ِس ٣َ َٓ ٍْ ُك ًَ  ْْ ٌُ ذَّ ٌَ ج  ْٞ ِْوَ ْٕ ضَ ٌّ ئ٠َُِ أَ ج ٍَ ْْ َق ٌُ ْْ َػ٤َِْ ٌُ َٞ ج ٍَ أَْػ َٝ  ْْ ٌُ جَُ َٞ ْٓ أَ َٝ  ْْ ًُ حَء َٓ َّٕ ِو ُِ  ئِ ْْ جَُّ٘ح ًُ ج ك٢ِ ذََِِى ًَ َٛ  ْْ ًُ ٍِ ْٜ َٖ ج ك٢ِ  ًَ َٛ  ْْ ٌُ ِٓ

 َٔ َْٜى  كَ ْٖ َّْ كَح ُٜ ـُْص  جَُِّ َْ ذََِّ َٛ ج. أ٫ََ  ًَ َٛ َّٕ ئِ َٝ ٌٞع  ُٞ ْٞ َٓ ٤َِِِِّٛس  ٌِذَح جَُؿح  َّٕ ئِ َٝ َٜح .  َُ٘ٚ َػ٤َِْ َٔ ِٖ جْتطَ َٓ َٛح ئ٠َُِ  ٤َُِْإوِّ حَٗسٌ كَ َٓ َْ٘ىُٙ أَ حَْٗص ِػ ًَ  ْٖ 

 َّٕ ئِ َٝ َٞػسٌ ،  ُٞ ْٞ َٓ ٤َِِِِّٛس  حَء جَُؿح َٓ َّٕ ِو ئِ َٝ ِِد ،  طَِّ ُٔ ِٖ َػْرِى جُ ِِ ْذ َُْؼرَّح ٌِذَح ج  ِٚ ٌِذًح أَْذَىأُ ذِ  ٍَ َّٝ َّٝ أَ ذ٤َِؼسَ أَ ٌَ  ِٖ ٍِ ْذ ِٓ ُّ َػح ِٚ َو ٍّ أَْذَىأُ ذِ ٍَ َو

ُْؼَ  ج َٝ وَح٣َِس.  ِّٓ جُ َٝ َىجَِٗس  ِّٓ ٍَ جُ َٞػسٌ َؿ٤ْ ُٞ ْٞ َٓ ٤َِِِِّٛس  ٍَ جَُؿح َٓ غِ  َّٕ ئِ َٝ ِِد.  طَِّ ُٔ ِٖ َػْرِى جُ ٌِِظ ْذ ِٖ جَُكح ََ ْذ ح هُطِ َٓ ِى  ْٔ َؼ ُْ ْرُٚ ج ِٖ َٝ ٌو  َٞ ُى هَ ْٔ

حتَسُ  ِٓ  ِٚ ك٤ِ َٝ  ٍِ جَُكَؿ َٝ ح  َٛ َُْؼ ٤َِِِِّٛس."  ذِح َٖ جَُؿح ِٓ  َٞ ُٜ جَو كَ ََ  ْٖ َٔ ٍٍ كَ  " .ذَِؼ٤

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

ٌو ٍٓجوف ًِٔس"   -ٔ َٞ  ".هَ

 هٛح٘. ׄ      ضكٌْׄ       ه٤حوز ׄ       ٛىّׄ  

 ". ٓٞٞٞعٍٓجوف ًِٔس"   -ٕ

 ٓ٘حهٕ ׄ      ٓىٕٝׄ       ذح٠َׄ       ٌٓطٞخׄ  

 ". ُؼٔىٟٓحو ًِٔس  " ج -ٖ

 جُهطأׄ     جُؿَٜ ׄ     جُـلِس ׄ     ج٤ُٓ٘حٕׄ  

 ": ٓ غٍٓلٍو " ًِٔس "  -ٗ

 ٓإغٍ ׄ      ٓأغٌٞׄ       أغٍׄ       ٓأغٍزׄ  

 ":  ؾٔغ " ًِٔس " ػٛح -٘

 ػٛح١ٝ ׄ      ػ٢ّٛ  ׄ     ػ٤ٛحٕׄ      ػ٤ٛحش ׄ  

 

 :"  ذؼ٤ٍ"  ًِٔس  ؾٔغ -ٙ

جٕ ׄ      أَذحِػ٤ٍׄ       أَذحِػٍ ׄ   ٍَ  ٓح ْرن ًَ ׄ      ذُْؼ

  ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٓٔح ٌٝو ك٢ جُلوٍز ٓح ػىج  -   -7

https://dardery.site/archives/2339
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 قٌْ ٍٖخ جُهٍٔׄ     قٌْ جُوطَׄ    قٌْ جٍُذحׄ    قٍٓس جُ٘لّ ٝجُٔحٍ ٝجُؼٍٜׄ  

ٍِ » ػ٬هس هُٞٚ   - -8 جَُكَؿ َٝ ح  َٛ َُْؼ ََ ذِح ح هُطِ  ذٔح هرِٚ: «َٓ

 ضل٤َٛׄ      ضؼ٤َِׄ      ٗط٤ؿسׄ       ضٞٞفׄ  

٢ ٢ هُٞٚ: " ُؼ٢ِ " كََُؼ٢ِِّ » هُٞٚ :   - -9 ِٓ ْْ ذَْؼَى َػح ًُ ُْوَح  ضل٤ى: «٫َ أَ

 جُط٢٘ٔ ׄ      جُٗيׄ      ج٩ٖلحمׄ       جٍُؾحءׄ  

ْْ "   ئ٣ؿحَ ذكًف: - ٓٔ ٌُ َُ ْٖ  ك٢ هُٞٚ : " أُذ٤َِّ

 جُهرٍׄ     جُٔرطىأׄ     جُٔلؼٍٞׄ      جُلحػَׄ  

ج  ك٢ هُٞٚ "   -ٔٔ ًَ َٛ  ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ِس ٣َ َٓ ٍْ ُك  " ج٩ٖحٌز ضٞق٢ خ ًَ

 جُطكى٣ى ׄ     جٌُػٍزׄ     جُط٘ل٤ٍׄ      جُطؼظ٤ْ  ׄ  

ج ٗٞع جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس ك٢ هُٞٚ:"  -ٕٔ ًَ َٛ  ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ِس ٣َ َٓ ٍْ ُك ًَ:" 

 ٓؿحٝ ٍَْٓׄ     ضٗر٤ٚׄ    جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ    جْطؼحٌز ضٍٛق٤سׄ  

َٛح ئَُِ ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: "  -ٖٔ ٤َُِْإوِّ حَٗسٌ كَ َٓ َْ٘ىُٙ أَ حَْٗص ِػ ًَ  ْٖ َٔ َٜحكَ َُ٘ٚ َػ٤َِْ َٔ ِٖ جْتطَ َٓ  ٠ " 

 جُطلحشׄ     ض٣ٍٛغׄ      ٠رحمׄ      ؾ٘حِׄ  

ُِ ٗٞع ج٩ٗٗحء ك٢ هُٞٚ:"  - -ٗٔ َٜح جَُّ٘ح  .."أ٣َُّ

 ٗىجءׄ     جْطلٜحّׄ      ٢ٜٗׄ       أٍٓ ׄ  

ـُْص   جُـٍٜ ٖٓ ج٫ْطلٜحّ ك٢ هُٞٚ: " - -٘ٔ َْ ذََِّ َٛ  " أ٫ََ 

 جُطو٣ٍٍ ׄ     جُط٢٘ٔׄ     ج٫ْطٌ٘حٌׄ     جُطؼؿدׄ  

حَٗسٌ "  - -ٙٔ َٓ َْ٘ىُٙ أَ حَْٗص ِػ ًَ  ْٖ َٔ  " أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ :كَ

 جُظٍفׄ     جُلحػَׄ      جُهرٍׄ      جُٔرطىأׄ  

ج ػ٬هس هُٞٚ:" -7ٔ ًَ َٛ  ٢ ِٓ ْْ ذَْؼَى َػح ًُ ُْوَح  "    ذٔح هرِٚ :ََُؼ٢ِِّ ٫َ أَ

 ضل٤َٛ ذؼى ئؾٔحٍׄ     ضؼ٤َِׄ     ض٤ٞٞفׄ      ٗط٤ؿسׄ  

 حش جُهطرس ٛ٘ح :ٖٓ ٬ٓٓف ْٔ -8ٔ

 ًَ ٓح ْرن ׄ        ض٘ٞع ج٧ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحءׄ    هِس جٌُٛٞ جُر٬ؿ٤س ׄ     ًػٍز جْطهىجّ جُط٤ًٞىׄ  

 ( 339https://dardery.site/archives/2ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 ()ٖ 

ْٕ ٣ُطَحَع كِ   َ ٢َ ذِأ ِٞ ٌَ ُ هَْى  ٌَِّٚ٘ َُ َٝ  ِٙ ًِ َٛ  ْْ ٌُ ِٞ ٌْ َ ْٕ ٣ُْؼرََى ذِأ َّ أَ َٕ هَْى أ٣َِ ٤َّْٗطَح َّٕ جُ ُِ ئِ َٜح جَُّ٘ح ْٖ " أ٣َُّ ِٓ  َٕ ٝ ٍُ ح ضَُكوِّ َٔ ٟ َيَُِي ك٤ِ َٞ ِْ ح  َٔ ٤

 . ْْ ٌُ حُِ َٔ  أَْػ

  ُِ َٜح جَُّ٘ح ٌُ  أ٣َُّ ُْ ٣َِحَوزٌ ك٢ِ ج ٢ُء  ِٓ ح جَُّ٘ َٔ َّ َّللاُ ئَِّٗ ٍَّ َُٞٗٚ ػحٓحً ٤ُُِٞج٠ِثٞج ِػىَّزَ ٓح َق ُٓ ٍِّ ٣َُك َٝ َُٗٚ ػحٓحً  ٝج ٣ُِكُِّٞ ٍُ لَ ًَ  َٖ ٣ ًِ ِٚ جَُّ َُّ ذِ َٟ ُ٣ ٍِ ْل

ٌِ ػِ  ُٜٞ ُّٗ َّٕ ِػىَّزَ جُ ئِ َٝ  َٜ ٌْ ج٧َْ َٝ جِش  َٝ ح َٔ َّٓ َّ َنََِن َّللاُ جُ ْٞ َ٣ ِٚ ٤َْٜثَطِ ًَ  ٌَ طََىج ْْ َٕ هَِى ج ح َٓ َُّ َّٕ جُ ئِ َٝ ًِطحِخ َْ٘ى َّللاِ جْغ٘،  ٍْٜجً ك٢ِ  َٖ  ٍَ َٗ ح َػ

وٌ  ٍْ جِقٌى كَ َٝ َٝ ج٤َُِسٌ  َٞ طَ ُٓ ٌّ غ٬ََغَسٌ  ٍُ ذََؼسٌ ُق ٌْ ْٜ٘ح أَ ِٓ  َٜ ٌْ ج٧َْ َٝ َّٓٔحٝجِش  َّ َنََِن جُ ْٞ َؾٌد  :َّللاِ ٣َ ٌَ َٝ  ُّ ٍَّ َك ُٔ جُ َٝ ِس  ُِْكؿَّ ُيٝ ج َٝ ُْوَْؼَىِز  ُيٝ ج

 َٕ ْؼرَح َٖ َٝ حَوٟ  َٔ َٖ ُؾ َّْ  .ذ٤َْ ُٜ ـُْص  جَُِّ َْ ذََِّ َٛ َٜىْ  أ٫ََ  ْٖ  . " !كَح

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

َٕ ٍٓجوف ًِٔس"   -ٔ ٝ ٍُ  " :ضَُكوِّ

 ضؼظٕٔٞ. ׄ      ضٓطٟؼلٕٞׄ      ضٓط٤ٜٕ٘ٞ ׄ      ضوىٌٕٝׄ  

 ".٤ُُِٞج٠ِثٞج ٍٓجوف ًِٔس"   -ٕ

 ٣هحُلٞج.ׄ      ٣ٞجكوٞجׄ     ٣طؿحَٝٝجׄ     ٤ُٗحذٜٞجׄ  

 ُر٤ص ج٧ٍٝ."ك٢ ج ٟٓحو ًِٔس  " أ٣ّ -ٖ

 َٓ .ׄ       أَٓׄ       ض٠٘ٔׄ       ٢ٌٞׄ  

َُّ ٟٓحو ًِٔس  "  -ٗ َٟ  "ك٢ جُر٤ص جٍُجذغ.٣ُ

https://dardery.site/archives/2339
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 ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس ׄ      ٣ٛىمׄ       ٣ٍٖىׄ       ٣ٜى١ׄ  

 "::  ؾٔغ " ًِٔس " ج٤ُٗطحٕ -٘

 أٖطٖ      ׄ      ٖطٕٞׄ      ٤ٖح٤٠ٖׄ      أٖطحٕ ׄ  

  ك٢ جُلوٍز جٍُت٤ٓس  ج٧كٌحٌ    -ٙ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗسׄ     ضك٣ٍْ جُوطَׄ     ضك٣ٍْ جُ٘ٓةׄ    ُطك٣ًٍ ٖٓ ج٤ُٗطحٕجׄ  

 ًِٝٔس " ٢ٌٞ" : « أ٣ّ» ذ٤ٖ ًِٔس  - -7

 ؾ٘حِׄ      ٠رحمׄ      ضٌحَٓׄ       ضٍجوفׄ  

 ٣ل٤ى: « ٌُٝ٘ٚ ٢ٌٞ» هُٞٚ:   - -8

 ج٫ْطىٌجى ׄ     جُطؼ٤َِ ׄ     جُ٘ل٢ ׄ     ج٩ٍٞجخ ׄ  

ْْ  ك٢ هُٞٚ "  - 9 ٌُ ِٞ ٌْ َ ِٙ ذِأ ًِ  " ج٩ٖحٌز ضٞق٢ خ َٛ

 جُطكى٣ى ׄ     جُطؼظ٤ْׄ     جُطو٤َِׄ      جُط٘ل٤ٍ ׄ  

ٌَ ٗٞع جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس ك٢ هُٞٚ:"  -ٓٔ طََىج ْْ َٕ هَِى ج ح َٓ َُّ َّٕ جُ ئِ َٝ:" 

 ٓؿحَ ٍَْٓׄ     ضٗر٤ٚׄ    جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ    جْطؼحٌز ضٍٛق٤سׄ  

َُٗٚ ػحٓحً  ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: " -ٔٔ َُٞٗٚ ػحٓحً ٣ُِكُِّٞ ُٓ ٍِّ ٣َُك َٝ" 

 ٍٓجػحز ٗظ٤ٍׄ     ض٣ٍٛغׄ      ٠رحمׄ      ؾ٘حِׄ  

َٕ ػ٬هس هُٞٚ: "  -ٕٔ ْؼرَح َٖ َٝ حَوٟ  َٔ َٖ ُؾ َؾٌد ذ٤َْ ٌَ َٝ  ُّ ٍَّ َك ُٔ جُ َٝ ِس  ُِْكؿَّ ُيٝ ج َٝ ُْوَْؼَىِز  ٌو: ُيٝ ج ٍْ جِقٌى كَ َٝ َٝ ج٤َُِسٌ  َٞ طَ ُٓ  هرِٚ: " ذٔحغ٬ََغَسٌ 

 جُطؼ٤َِ ׄ     ج٫ػطٍجٜׄ     حٍجُطل٤َٛ ذؼى ج٩ؾٔׄ       جُطٌٍجٌׄ  

 ٗٞع جُطٗر٤ٚ ك٢ هُٞٚ " ٤ًٜثس ٣ّٞ نِن َّللا جُٓٔحٝجش ....": - -ٖٔ

 ٢٘ٔٞׄ     ضٔػ٢ِ٤ׄ     ٓؿَٔׄ      ذ٤ِؾׄ  

 ٗٞع ج٩ٗٗحء ك٢ هُٞٚ " جُِْٜ": - -ٗٔ

 ٗىجءׄ     جْطلٜحّׄ      ٢ٜٗׄ       أٍٓ ׄ  

لْ  هُٞٚ : – ٘ٔ ٌُ ُْ ٣َِحَوزٌ ك٢ِ ج ٢ُء  ِٓ ح جَُّ٘ َٔ َّ  " أِْٞخ هٍٛ ٤ِْٝطٚ:ٍِ ئِٗ

 ضؼ٣ٍق جُٔرطىأ ٝجُهرٍׄ     جُ٘ل٢ ٝئ٫ׄ     جْطهىجّ ئٗٔحׄ    جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ  

 جُـٍٜ ٖٓ جُ٘ىجء ك٢ هُٞٚ" أ٣ٜح جُ٘حِ": - -ٙٔ

 جُطك٣ًٍׄ     جُط٘ر٤ٚׄ     جُطؼظ٤ْׄ     جُطؼؿدׄ  

ٍْٜجً "  -7ٔ َٖ  ٍَ َٗ َْ٘ى َّللاِ جْغ٘ح َػ ٌِ ِػ ُٜٞ ُّٗ َّٕ ِػىَّزَ جُ ئِ  ِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ :" أَٝ

 جُٔلؼٍٞׄ     جُظٍفׄ      جُهرٍׄ      جُٔرطىأׄ  

ُِ جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ ك٢ هُٞٚ:"    -8ٔ َٜح جَُّ٘ح  ":أ٣َُّ

  ض٣ٍٛك٤س جْطؼحٌزׄ     ٓؿحَ ٍَْٓׄ      ضٗر٤ٚׄ       ً٘ح٣س ׄ  

َّ َّللاُ ػ٬هس هُٞٚ : "  -9ٔ ٍَّ  "  ذٔح هرِٚ :٤ُُِٞج٠ِثٞج ِػىَّزَ ٓح َق

 ضل٤َٛ ذؼى ئؾٔحٍׄ      ضؼ٤َِׄ     فض٤ٞٞׄ      ٗط٤ؿسׄ  

ِٙ هُٞٚ : " ك٢  - ٕٓ ًِ َٛ  ْْ ٌُ ِٞ ٌْ َ ْٕ ٣ُْؼرََى ذِأ َّ أَ َٕ هَْى أ٣َِ ٤ْطَح َّٗ َّٕ جُ  ئ٣ؿحَ ذكًف: "  ئِ

 جُهرٍׄ     جُٔرطىأׄ     جُٔلؼٍٞׄ      جُلحػَׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2339ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 
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ُْ٘ٚ. أَ  ِٓ  ٍّ ْٖ ٤٠ِِد َْٗل ِٓ ِٚ ئ٫َِّ  ٍُ أَِن٤ ح َٓ  ٍٖ ِٓ ْإ ُٔ ُِ َُّ ٫َ ٣َِك َٝ زٌ  َٞ َٕ ئِْن ُٞ٘ ِٓ ْإ ُٔ ح جُ َٔ ُِ ئَِّٗ َٜح جَُّ٘ح َْٜى  ك٬ََ " أ٣َُّ ْٖ َّْ كَح ُٜ ـُص   جَُِّ َْ ذََِّ َٛ  ٫َ

ؾِ  ٍْ ُِّ ضَ ِٟ ْٖ ضَ َُ ِٚ ْْ ذِ ضُ ًْ ْٕ أََن ح ئِ َٓ  ْْ ٌُ ُص ك٤ِ ًْ ٍَ ٍٝ كَا٢ِِّٗ هَْى ضَ ٌِهَحَخ ذَْؼ  ْْ ٌُ ُٟ ٍُِخ ذَْؼ ْٟ لَّحٌجً ٣َ ًُ َّٖ ذَْؼِى١  َّ٘سَ ٗر٤ِّٚ ، ُؼ ُْ ًِطَحَخ َّللاِ ٝ ٞج 

َْٜى  ". ْٖ َّْ كَح ُٜ ـُْص   جَُِّ َْ ذََِّ َٛ  أ٫ََ 

"   ُِ َٜح جَُّ٘ح جِقٌى  !أ٣َُّ َٝ  ْْ ٌُ ذَّ ٌَ  َّٕ َّ ُِؼَ ئِ ٤َُْ َٝ  ْْ ًُ َْ٘ى َّللاِ أَْضوَح ْْ ِػ ٌُ َٓ ٍَ ًْ َّٕ أَ جٍخ ، ئِ ٍَ ْٖ ضُ ِٓ  ُّ آَو َٝ  َّ ْْ ٥َِو ٌُ ُِّ ًُ جِقٌى ،  َٝ  ْْ ًُ َّٕ أَذَح ئِ ذ٢ِ  َٝ ٍَ

ـْصُ  َْ ذََِّ َٛ ٟ أ٫ََ  َٞ ٌَ ئ٫َِّ ذِحُطَّْو ْٟ ٢  كَ ِٔ ْْ  :  هَحُُٞج  َػ٠َِ َػَؿ ٍَ  .ََٗؼ ـَ  :هَح ُْ ُِٛى ج ح َّٗ ٤ُِْرَِِِّؾ جُ  " !حتِدَ كَ

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

 ٓؼ٠٘ هُٞٚ: "  أنًضْ ذٚ"  : -ٔ

 . ذىأضْׄ       ػحهرطْׄ     ضٌٔٓطْׄ      ض٘حُٝطْׄ  

 ٍٓجوف ًِٔس"  كَٟ " :. -ٕ

 ه٤ٔس ׄ        ٣َحوزׄ       ٤ُٓزׄ       غ٘حءׄ  

 ". ٟٓحو ًِٔس  " ٤٠د -ٖ

 ٓٞجكوس .ׄ      ئٌؿحّׄ       ٍٖׄ       هٓٞزׄ  

 ٟٓحو ًِٔس  " جُطوٟٞ ". -ٗ

 ج٩ُكحو ׄ       جُلؿٌٞׄ      جُؿكٞوׄ       جٌُلٍׄ  

 ":  ؾٔغ " ًِٔس " أػؿ٢ٔ -٘

 أػحؾْ ׄ       ػؿّٞ ׄ      ػؿحتْׄ      ػٞجؾْ ׄ  

َّٕ أَذَ  ك٢ جُلوٍز جُػح٤ٗس : " جٍُت٤ٓس  جُلٌٍز  -   ٙ ئِ َٝ جِقٌى  َٝ  ْْ ٌُ ذَّ ٌَ  َّٕ ُِ  ئِ َٜح جَُّ٘ح ْْ أ٣َُّ ًُ  ..........."ح

 ٓؼ٤حٌ جُطلحَٞ ٛٞ جُطوٟٞׄ   أوّ ٓهِٞم ٖٓ جُطٍجخׄ    ٝقىز ج٧خׄ     ٝقىز ج٩ُٚׄ  

 :ل٤ىك٢ جُهطرس  ٣ « أ٣ٜح جُ٘حِ»  ضٌٍجٌ - 7

 جُطه٣ٞقׄ       ؾًخ ج٫ٗطرحٙׄ      جُط٘ل٤ٍׄ      جُطك٣ًٍׄ  

 ؾحءش  ًِٔس " ٓإٖٓ " ٌٍٗز ُِــــ: -8

 جُطؼظ٤ْ ׄ       جُؼّٔٞׄ      جُطٌػ٤ٍׄ       جُطو٤َِׄ  

 ٗٞع جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ  ك٢ هُٞٚ:" ٣ٍٟخ ذؼٌْٟ ٌهحخ ذؼٝ ":: -9

 ً٘ح٣سׄ      ضٗر٤ٚׄ    جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ    جْطؼحٌز ضٍٛق٤سׄ  

 ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: " ئٗٔح جُٔإٕٓ٘ٞ أنٞز" -ٓٔ

 ٍٓجػحز ٗظ٤ٍׄ     جهطرحِׄ      ٠رحمׄ      ؾ٘حِׄ  

 " جُـحتد":ذ٤ٖ ًِٔس" جُٗحٛى " ٝ  -ٔٔ

 ٍٓجػحز ٓظ٤ٍׄ      ؾ٘حِׄ     ضٍجوفׄ      ٠رحمׄ  

لَّحٌجً  ٗٞع ج٩ٗٗحء ك٢ هُٞٚ : " - -ٕٔ ًُ َّٖ ذَْؼِى١  ِؾُؼ ٍْ  "  :ك٬ََ ضَ

 ٗىجءׄ      جْطلٜحّׄ      ٢ٜٗׄ       أٍٓ ׄ  

جِقىٌ  ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: ": – ٖٔ َٝ  ْْ ًُ َّٕ أَذَح ئِ َٝ جِقٌى  َٝ  ْْ ٌُ ذَّ ٌَ  َّٕ  " ئِ

 ٓوحذِسׄ       ٠رحمׄ      ْؿغׄ      ٘حِؾׄ  

ـَحتِدَ جُـٍٜ ٖٓ ج٧ٍٓ ك٢ هُٞٚ"  - -ٗٔ ُْ ُِٛى ج ح َّٗ ٤ُِْرَِِِّؾ جُ  ": كَ

 جُىػحءׄ      جُكع ٝ جُ٘ٛف ׄ     جُطٜى٣ىׄ      ج٩ُُجّׄ  

لَّحٌجً "  - ٘ٔ ًُ َّٖ ذَْؼِى١  ِؾُؼ ٍْ  " أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ :ك٬ََ ضَ

 جُٔلؼٍٞׄ      جُلحػَׄ     جُظٍفׄ      جُٔرطىأׄ  

ِٚ "هُٞٚ : ك٢ ج٠٩٘حخ - ٙٔ َّ٘سَ ٗر٤ِّ ُْ ُِّٞج؛ ًطحَخ َّللاِ ٝ ِٟ ِٚ ُٖ ضَ ْْ ذِ ضُ ًْ ْٕ أَن ُص ك٤ٌْ ٓح ئ ًْ  ٗٞػٚ ئ٠٘حخ ذــــ " كا٢ٗ هى ضٍ

  جُطؼ٤َِׄ      ج٫ػطٍجٜׄ     ج٩ؾٔحٍ ذؼى جُطل٤َٛׄ       جُطٌٍجٌׄ  

 ك٢ جُلوٍز ج٠ُٝ٧: جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ ك٢ هُٞٚ:"  ٌهحخ "  -7ٔ
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  ض٣ٍٛك٤س جْطؼحٌزׄ     ٤ٌ٘ٓس جْطؼحٌزׄ      ضٗر٤ٚׄ     ٍَْٓ ٓؿحَ  ׄ  

ُِّٞجػ٬هس هُٞٚ: "  -8ٔ ِٟ  "   ذٔح هرِٚ :ُٖ ضَ

 ضل٤َٛ ذؼى ئؾٔحٍׄ      ْردׄ     ض٤ٞٞفׄ      ٗط٤ؿسׄ  

ُْ٘ٚ ك٢ هُٞٚ: "  -9ٔ ِٓ  ٍّ ْٖ ٤٠ِِد َْٗل ِٓ ِٚ ئ٫َِّ  ٍُ أَِن٤ ح َٓ  ٍٖ ِٓ ْإ ُٔ ُِ َُّ ٫َ ٣َِك  ٤ِْٝطٚ : "   أِْٞخ هٍٛ َٝ

 جْطهىجّ ئٗٔحׄ    جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ    جُ٘ل٢ ٝئ٫ْطػ٘حءׄ    ضؼ٣ٍق جُٔرطىأ ٝجُهرٍׄ  

ٟ  ض٤ٌٍ٘ ًِٔس " ػٍذ٢ "  ك٢ هُٞٚ : " -ٕٓ َٞ ٌَ ئ٫َِّ ذِحُطَّْو ْٟ ٢  كَ ِٔ ذ٢ِ  َػ٠َِ َػَؿ ٍَ َّ َُِؼ ٤َُْ  " أكحو :َٝ

  جُؼّٔٞ .ׄ      جٌُػٍزׄ      جُطكو٤ٍׄ       جُطؼظ٤ْ  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2339طى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ُِ) 

 

 على النثر فً العصر اإلسبلمً نصوص متحررة (المنزلً الواجب)

(ٔ) 

 : ٝج٬ُّٓ ج٬ُٛز ػ٤ِٚ نطرس ُٚ -

ح ٣ح ُِ  أ٣ُّٜ َّٕ ً جُ٘ح ٍِٗح ػ٠ِ ك٤ٜح جُٔٞشَ  أ ٍِٗح ػ٠ِ ك٤ٜح جُكنَّ  ًٝإٔ ًُطِد ؿ٤ َؾد ؿ٤ ٌٍ  جُٔٞض٠َ ٖٓ ٤ُِّٗٗغُ  ًٝأٗٔح َٝ ل  ػٔح ُْ

 ٍَ تُْٜ ٌجؾؼٕٞ ئ٤ُ٘ح ه٤ِ ِّٞ َُ  أؾىجغَْٜ ُٗر ٤طْ هى ذؼَىْٛ ُٓهَِّىٕٝ ًأٌْٗ ضٍجغَْٜ ٝٗأً ِٓ ٗ  ََّ ٘طْ ٝجػظسٍ  ً ِٓ ََّ  ٝأ  ٠ٞذ٠َ ؾحتكسٍ  ً

ٖ َٔ ِِ  ػ٤ٞخِ  ػٖ ػ٤رُٚ ٖـِٚ ُِ ٍِ  ك٢ لِ  ٝضٞجٞغَ  جُ٘ح ٍِ  ٖٓ ٝأٗلن ٓ٘وٛسٍ  ؿ٤ َؼٚ ٓح َٔ ٍِ  ك٢ ؾ ََ  ٝنح١ُ ٓؼ٤ٛسٍ  ؿ٤  أٛ

 ِٚ ََ  ٝؾحٗدَ  جُلو  ٠ٝحذص ن٤ِوطٚ، ٝقٓ٘ص ًَص ُٖٔ ٠ٞذ٠ ٝجٌُٔٓ٘س، جًٍُ أَٛ ٝنح١ُ ، ٝجُرىػسِ  جُٗيِّ  أٛ

ٍَ ، ػ٤ٗ٬طُٚ ٣ٍٍْضٚ،َِٝٚكصْ  َِ  ٝػُ ٙ ٠ُٞذ٠َ ػٖ جُ٘ح ٍِّ ْطُٚ  َُِؼْرىٍ  ٖ َّٔ َٛ  ُٓ ْٗلَنَ  ُٚ َْٗل أَ َٝ  ََ ْٟ ُْلَ ْٖ  ج ِٓ  ِٚ حُِ يَ  َٓ َٓ ْٓ أَ َٝ  ََ ْٟ ُْلَ ْٖ  ج ِٓ 

،ِٚ ُِ ْٞ َؼْطُٚ  هَ ِْ َٝ َّ٘سُ  َٝ ُّٓ ْْ  جُ َٛح كََِ ج ُْرِْىَػسِ  ئ٠َُِ ٣َطََؼىَّ  . «ج

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

 :« َقْولِهِ  ِمنْ  اْلَفْضلَ  أَْمَسكَ » َالمراد من قوله:  للسٌاق فْهمك من -ٔ

   امتنع عن الكبلم القبٌحׄ        . االمتناع المطلق عن الكبلم ׄ  

 امتنع عن النفاق ׄ        ٌعنٌه ال فٌما الكبلم ترك  ׄ  

  إٌجاز بحذؾ : ( ُكتِب ؼٌِرنا على: ) فً قوله -مما ٌلً –مٌز   -ٕ

  .الموصوؾׄ        المبتداׄ       الفاعل ׄ      المفعول ׄ  

ه عن ناسَ ال وعزلَ : » قوله فً  -ٖ  جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  شرِّ

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ   .التوضٌح استعارة مكنٌة،ׄ  

  للـــداللة على :نكرة  "  َنْفُسهُ  ْتهُ َهمَّ  لَِعْبدٍ  ُطوَبى فً قوله :" ( َعْبدٍ : ) كلمة جاءت -مما ٌلً –مٌز   -ٗ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التقلٌل ׄ  

 .:عدا السابقة ما  للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  -  -٘

 وضوح المعنى.ׄ                .اللفظٌة بالصنعة التقٌد ׄ  

 الصور الخٌالٌة ةقلׄ       .       قصر الجمل والفقراتׄ  

ُبهم( فً قوله:" أجداَثهم) معنى كلمة  -مما ٌلً –مٌز   -ٙ   ": تراَثهم ونؤكلُ  أجداَثهم ُنبوِّ

 .مراتبهمׄ       قبورهمׄ       أماكنهم ׄ      بٌوتهم ׄ  

ٌَم من لٌس اآلتً من أي   -7  السابقة؟ الُخطبة فً تتمثَّل التً الضمنٌة القِ

 .التواضع ومخالطة الفقراء والمساكٌن ׄ       .الناسالبعد عن تتبع  عورات   ׄ  

 .اتباع السنة وتجنب البدعة ׄ        .الحاكم ألمر الُمطلَق االمتثال ׄ  

ََ  ٝنح١ُ ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: ": – 8 ِٚ  أٛ ََ  ٝؾحٗدَ  جُلو  "  ٝجُرىػسِ  جُٗيِّ  أٛ
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 ٓوحذِسׄ       ٠رحمׄ      ْؿغׄ      ؾ٘حِׄ  

اَها َفلَمْ : » هقول عبلقة ما  -9 َتَعدَّ  السابق؟ النص فً قبله بما«  اْلبِْدَعةِ  إِلَى ٌَ

 .تقابلׄ    .تفصٌلׄ    .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

ٌُّها ٌافً قوله: "  النداءالؽرض من  –ٓٔ    ": الناسُ  أ

  جُطؼظ٤ْׄ       جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ      جُط٘ر٤ٚ ׄ     

 "   أسلوب قصر  وسٌلته : َوَجب ِرناؼٌ على فٌها الحقَّ  فً قوله: " وكؤن -ٔٔ  

 جْطهىجّ ئٗٔحׄ    جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ    جُ٘ل٢ ٝئ٫ْطػ٘حءׄ     ضؼ٣ٍق جُٔرطىأ ٝجُهرٍׄ  

 . نجدها ولذا العقلً؛ اإلقناع مقام فً الُخطبة جاءت -ٕٔ 

ٍٕ  يجش ׄ    ٝجٌُ٘ح٣حش ذح٫ْطؼحٌجش ٤ِٓثس ن٤ح٤ُس ٓؼح

ٍٕ  يجش ׄ    ٝج٧ن٤ِس ٤ح٤ٗسجُر جٌُٛٞ ٖٓ نح٤ُس قو٤و٤س ٓؼح

 جُرى٣ؼ٤س ذحُٔكٓ٘حش قحكِس ׄ  

ىز ׄ   ِٔ ؼط  ؿ٤ٍٛح وٕٝ ج٩ٗٗحت٤س ج٧ْح٤ُد ػ٠ِ ُٓ

 " ٛٞ: ػ٤ٗ٬طُٚ ٣ٍٍْضٚ،َِٝٚكصْ  ٠ٝحذص ن٤ِوطٚ، قٓ٘ص ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ هُٞٚ :" –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٖٔ

 االزدواج.ׄ            حسن تقسٌمׄ    الجناس ׄ       السجعׄ  

 ( ٢ٍٗٝhttps://dardery.site/archives/7304 ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط) 

 

 (ٕ) 

  كوحٍ ذؼى إٔ قٔى َّللا ٝأغ٠٘ ػ٤ِٚ: نطد ْؼى ذٖ ػرحوز

ػ٤ِٚ ج٬ُٛز  ٍخ، ئٕ ٓكًٔىج"٣ح ٓؼٍٗ ج٧ٗٛحٌ، ٌُْ ْحذوس ك٢ جُى٣ٖ، ٝك٤ِٟس ك٢ ج٬ْ٩ّ، ٤ُٓص ُور٤ِس ٖٓ جُؼ

ُرع ػٍٗز ْ٘س ك٢ هٞٓٚ ٣ىػْٞٛ ئ٠ُ ػرحوز جٍُقٖٔ، ٝنِغ ج٧ٗىجو ٝج٧ٝغحٕ؛ كٔح آٖٓ ذٚ ٖٓ هٞٓٚ ئ٫ ٌؾَ  ٝج٬ُّٓ

٫ٝ إٔ ٣ؼُٝج و٣٘ٚ، ٫ٝ إٔ ٣ىكؼٞج ػٖ  ٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، ه٤َِ، ٝٓح ًحٗٞج ٣وىٌٕٝ ػ٠ِ إٔ ٣ٔ٘ؼٞج ٌٍْٞ َّللا

ح ػٔٞج ذٚ، ق ًٔ ط٠ ئيج أٌجو ذٌْ جُل٤ِٟس ْحم ئ٤ٌُْ جٌٍُجٓس، ٝنٌْٛ ذحُ٘ؼٔس؛ كٍَهٌْ َّللا ج٣٩ٔحٕ ذٚ أٗلْٜٓ ٤ٞ

ٝذٍُْٞٚ، ٝجُٔ٘غ ُٚ ٧ٝٚكحذٚ، ٝج٩ػُجَ ُٚ ُٝى٣٘ٚ، ٝجُؿٜحو ٧ػىجتٚ؛ كٌ٘طْ أٖى جُ٘حِ ػ٠ِ ػىٝٙ ٖٓ ؿ٤ًٍْ، 

 ًٍ ج وجن ًٍ ًٛح، ٝأػط٠ جُرؼ٤ى جُٔوحوز ٚحؿ ٍُُْٞٚ  ػُ ٝؾَ َّللا ج، قط٠ أغهٖقط٠ جْطوحٓص جُؼٍخ ٧ٍٓ َّللا ٠ًٞػح ًٍٝ

ذٌْ ج٧ٌٜ، ٝوجٗص ذأ٤ْحكٌْ ُٚ جُؼٍخ، ٝضٞكحٙ َّللا ٝٛٞ ػٌْ٘ ٌجٜ، ٝذٌْ ه٣ٍٍ ػ٤ٖ، جْطرىٝج ذًٜج ج٧ٍٓ وٕٝ 

  ". جُ٘حِ؛ كاٗٚ ٌُْ وٕٝ جُ٘حِ

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

  ":داخًرا  صاؼًرا المقادة البعٌد طىوأع( فً قوله:" داخًرا) معنى كلمة -مما ٌلً –مٌز   -ٔ

 .ذلٌبلׄ       متباطباׄ       مسرعا ׄ      مطٌعا ׄ  

 ."تشٌر هذه الخطبة إلى سبب من أسباب ازدهار الخطابة فً عصر صدر اإلسبلم  -ٕ

 ادبها الحاجة إلى تؤٌٌد الدعوة اإلسبلمٌة ونشر مبׄ                          الخبلؾ بٌن المهاجرٌن واألنصارׄ  

 حاجة الرسول إلى دعوة ملوك عصره إلى اإلسبلمׄ    تشجٌع اإلسبلم للوعظ واإلرشاد إلى األخبلق الفاضلةׄ  

ًٛح، ٠ًٞػح َّللا ٧ٍٓ جُؼٍخ جْطوحٓص قط٠ ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: ":  -ٖ ًٍٝ  " 

 ٓوحذِسׄ       ٠رحمׄ      ْؿغׄ      ؾ٘حِׄ  

 :« األرض بكم لرسوله وجل عز هللا أثخن» : المراد من قوله للسٌاق فْهمك من -ٗ

    ؿِد أِٜٛح ٝأنٟؼْٜׄ        . أِٚف قحٍ أِٜٛح ׄ  

 ٍٗٗ ج٧ٖٓ ٝج٧ٓحٕ ك٢ ٌذٞػٜح ׄ       ٍٗٗ جُؼىٍ ك٢ ٌذٞػٜح   ׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  ضًٌما أنفسهم عن ٌدفعوا: » قوله فً  -٘
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 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ   .التوضٌح استعارة مكنٌة،ׄ  

 .:عدا السابقة ما للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  - ٙ

 وضوح المعنى.ׄ                 مواكبتها لؤلحداث ׄ  

 الٌةقلة الصور الخٌׄ      .      وتعقٌدها األلفاظ ؼموضׄ  

  ًَ ج٧ْح٤ُد جُطح٤ُس أْح٤ُد هٍٛ ٓح ػىج:  -7

 ػىٝٙ ػ٠ِ جُ٘حِ أٖى ً٘طْׄ      ه٤َِ ٌؾَ ئ٫ هٞٓٚ ٖٓ ذٚ آٖٓ كٔحׄ  

 جُؼٍخ ُٚ ذأ٤ْحكٌْ ٝوجٗصׄ     ج٧ٌٜ ذٌْ ٍُُْٞٚ ٝؾَ ػُ َّللا أغهٖׄ  

ٌَم من لٌس اآلتً من أي   -8  السابقة؟ الُخطبة فً تتمثَّل التً الضمنٌة القِ

 .تخاذل المهاجرون فً الدفاع عن الرسول ׄ     .األنصار بالدفاع عن الرسول وأصحابه قٌام  ׄ  

 .رضا الرسول )ص( عن األنصار ׄ    فضل األنصار فً نشر الدٌن إخضاع أعداء الدٌن  ׄ  

، َفْهمك ضوء فً -9  السابقة؟ الُخطبة تنتمً الُخطب من نوع أيِّ  إلى للنَّصِّ

 العسكرٌة  ׄ   .االجتماعٌة  ׄ   .الوعظٌة  ׄ   .السٌاسٌة  ׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما«  الناس دون لكم فإنه: » قوله عبلقة ما  -ٓٔ

 .تقابلׄ   .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

   جُ٘حِ ": وٕٝ ج٧ٍٓ ذًٜج جُـٍٜ ٖٓ  ج٧ٍٓ ك٢ هُٞٚ: " جْطرىٝج– ٔٔ

      جُكعׄ       جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ      جٍُؾحء ׄ     

 ( https://dardery.site/archives/7305د ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌ) 
 

 (ٖ) 

  : جُٛى٣ن هحت٬ ذٌٍأذح  ُِهٍٝؼ ُلطف جُٗحّ أ٠ٚٝ نحُى ذٖ ْؼ٤ى ذٖ جُؼح٘ػ٘ىٓح ضؿُٜ  -

 

ج ٤ُِٖٔٓٔٝج ٝئ٣حى أًٍٓ٘ح َّللا ئٕ ذٌٍ، أذح ٣ح ًٍّ  ج٤ٍُٓز، ك٢ ٝػىٍ جُرىػس، ٝأٓحش جُٓ٘س، أهحّ ٖٓ كأقن جُى٣ٖ، ذًٜج ٠

 ذٌٍ أذح ٣ح َّللا كحضن ٗلًؼح، أػْ جُٞج٢ُ ٝٓؼىُس ذح٩قٓحٕ، ٓكوٞم جُى٣ٖ ًٛج أَٛ ٖٓ جٍٓب ًَٝ جٍُػ٤س، ػ٠ِ جُٞج٢ُ

 ػ٘ٚ ٤ٞصٌ ئيج ج٤ُِٖٔٓٔ ٖٓ ٌؾَ ٣ٌٖ ٫ٝ جُٔظِّٞ، جُٟؼ٤ق ٝأػٖ ٝج٤ُط٤ْ، ج٧ٌِٓس ٝجٌقْ أٍٓٙ، َّللا ٫ٝى ك٤ٖٔ

 ػ٠ِ ضكوى ٫ٝ. جُؿٌٞ ٣ؿٍ جُـٟد كإ يُي؛ ػ٠ِ هىٌش ٓح. ضـٟد ٫ٝ ػ٤ِٚ، ْهطص ئيج ٓ٘ٚ جُكن ك٢ ػ٘ىى آغٍ

ج، ُٚ ٣ؿؼِي جُِْٔٓ ػ٠ِ قوىى كإ ضٓط٤غ، ٝأٗص ِْٓٓ ًٝ  جُٞج٢ُ ػحوٟ كايج ػحوجى؛ ٓ٘ي يُي ػ٠ِ ج٠ِغ ٝئٕ ػى

 ٫ٝ ج٣ٍُٔد، ػ٠ِ ٝجٖىو ُِٔكٖٓ، ٤ًُ٘ح ًٖٝ وجػ٤ًح، ٬ًْٜٛ ئ٠ُ ٣ٌٕٞ ٓٔح يُي ًحٕ جُٞج٢ُ، جٍُػ٤س ٝػحوش جٍُػ٤س،

٫تْ. ُٞٓس َّللا ك٢ ضأنًى  

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

ا والمسلمٌن وإٌاك أكرمنا هللا إن: ) فً قوله -مما ٌلً –مٌز   -1   إطناب بـــ: ( الدٌن بهذا طّرً

 .الجملة االعتراضٌةׄ      عطؾ العام على الخاصׄ     التكرار ׄ     عطؾ الخاص على العام ׄ  

  ":الجور  ٌجر الؽضب فإن( فً قوله:" الجور) معنى كلمة -مما ٌلً –مٌز   -ٕ

 .العداءׄ        القتلׄ      الظلم ׄ       الكراهٌة ׄ  

 السابق؟ صالن فً قبله بما«  عدًوا له ٌجعلك المسلم على حقدك فإن: » قوله عبلقة ما  -ٖ

 .تقابلׄ   .تفصٌلׄ         .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

 

 منه؟ الؽرض وما الموصً فً الوصٌةالذي آثره  األسلوب نوع ما -ٗ

https://dardery.site/archives/7305


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 181

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 .االنتباه وجذب الذهن إلثارة ؼٌرالطلبً، اإلنشابًׄ                .واإلرشاد للنصح الطلبً، اإلنشابًׄ  

 نوع فً األسلوب فاستخدم الخبري للتقرٌر و اإلنشابً  للنصحׄ                           والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

   ":٫تْ  ُٞٓس َّللا ك٢ ضأنًى ٫ٝك٢ هُٞٚ: "  ج٢ُٜ٘جُـٍٜ ٖٓ  – ٘

      ج٩ُُجّׄ      جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ       جٍُؾحء ׄ     

 " ٛٞ:جُٔظِّٞ  جُٟؼ٤ق ٝأػٖ ٝج٤ُط٤ْ، ج٧ٌِٓس ٝجٌقْ ، ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ هُٞٚ :" –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٙ

 ج٫َوٝجؼ.ׄ            .جُطرحمׄ     جُؿ٘حِ ׄ     . جُٓؿغׄ  

  أ١ ٖٓ ج٧ْح٤ُد جُطح٤ُس أِْٞخ هٍٛ:  -7

  جُٔظِّٞ جُٟؼ٤ق ٝأػٖׄ       ٗلًؼح أػْ جُٞج٢ُ ٝٓؼىُسׄ  

 ضٓط٤غ ٝأٗص ِْٓٓ ػ٠ِ ضكوى ٫ٝׄ     وجػ٤ًح ٬ًْٜٛ ئ٠ُ ٣ٌٕٞ ٓٔح يُي ًحٕׄ  

 ٤ٚس جُٓحذوس ذؼٝ جُو٤ْ جُى٤٘٣س ٤ُّ ٜٓ٘ح:ضٟٔ٘ص جُٞ  -8

  ئهحٓس جُؼىٍ ذ٤ٖ جُ٘حِׄ      جُؼَٔ ذحُٓ٘س ٝضؿ٘د جُرىػسׄ  

  جُٛرٍ ٝجُٔؿحٛىز ُِلَٞ ذحُؿ٘سׄ       .ٓٓحػىز جُٟؼ٤ق ٍٝٗٛز جُٔظِّٞׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  البدعة وأمات: » قوله فً  -9

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .توضٌحال تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التشخٌص مكنٌة، استعارةׄ   .التوضٌح استعارة مكنٌة،ׄ  

  للـــداللة على : البم.." نكرة لومة هللا فً تؤخذك وال فً قوله :" ( البم)  كلمة جاءت -مما ٌلً –مٌز   -ٓٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التقلٌل ׄ  

 .:عدا السابقة ما  للوصٌة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  -  ٔٔ

 اإلسبلم بروح متؤثرة معانٌهاׄ              تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 كثرة الصور الخٌالٌةׄ        .      األلفاظ سهولةׄ  

 "  جُٞج٢ُ ، جٍُػ٤س ٝػحوش ٍُػ٤س،ج جُٞج٢ُ ػحوٟ كايج ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: ": – ٕٔ

 ٓوحذِسׄ       ٠رحمׄ      ْؿغׄ      ؾ٘حِׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/7306ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٗ) 
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 :ِْْٝ ػ٤ِٚ َّللا ٠ِٚ جَُّ٘ر٢ ػ٠ِ ٠َِّٚٝ ػ٤ِٚ، ٝأغ٠٘ َّللا قٔى ٓح ذؼى كوحٍ ػ٘ٚ َّللا ٢ٌٞ ػٍٔ نطد

َّٕ  جَُّ٘حِ، أ٣ٜح غ ذؼٝ ئ َّٕ  كَْوٍ، جُطَّٔ ْ ِؿ٠٘، ج٤ُأِ ذؼٝ ٝئ  ٝأٗطْ ضىًٌٕٞ، ٫ ٓح ٝضإِٔٓٞ ضإًِٔٞ، ٫ ٓح ضؿٔؼٕٞ ٝئٌَّٗ

ِٕٞ ٍَّ  كٖٔ حُٞق٢،ذ ضُْإَنًٕٝ ِْْٝ، ػ٤ِٚ َّللا ٠ِٚ َّللا ٌٍْٞ ػٜى ػ٠ِ ً٘طْ ؿٌٍٝ، وجٌ ك٢ ٓإؾَّ َْ  أُِنً ٤ٖثًح أَ

ٍِٜٝج ذؼ٤ٗ٬طٚ، أُِنً ٤ٖثًح أػِٖ ٖٝٓ ذ٣ٍٍٓضٚ، َٖٓ ُ٘ح كأَْ  ٍَّٓجتٍ، أػِْ َّٝللا أن٬هٌْ، أَْق ْٖ  كاَّٗٚ ذحُ َٓ ٍَٜ  َٝػْ ٤ٖثًح أَْ 

 َّٕ هٚ، ُْ قٓ٘س ٣ٍٍْضٚ أ ٍَٜ ٖٝٓ ٗٛىِّ َّٕ  ٝجػِٔٞج قًٓ٘ح، ذٚ  َّ٘٘ح قٓ٘س ػ٤ٗ٬س ُ٘ح أَْ  ُّٗف ذؼٝ أ  جُِّ٘لحم، ٖٓ ؼرسُٖ  جُ

ج كأٗلوٞج ًٍ  أًٌْٓٞ، ٝأِٚكٞج ٓػٞجًْ، أ٤٠رٞج: جَُّ٘حِ أ٣ُّٜح. جُٔلِكٕٞ ْٛ كأُٝثي ٗلٓٚ، ٖفَّ  ٣ُٞم ٖٝٓ ٧ٗلٌْٓ، ن٤

ْ، َّللا ٝجضَّوٞج  . .. ٌذٌَّ

ح ، ٫ٝ ٢ُ ٫ ًلحكًح أٗؿٞ إٔ ُٞووش ئ٢ِّٗ: جَُّ٘حِ أ٣ُّٜ ْٕ  ٧ٌؾٞ ٝئ٢ِّٗ ػ٢َِّ ٍِّٔش ئ ج ك٤ٌْ ُػ ًٍ ج،ً أٝ ٤ٓ٣ ًٍ ْٕ  ػ٤  ذحُكنِّ  أػَٔ أ

 ئ٤ُٚ ٣ؼَٔ ٫ٝ َّللا، ٓحٍ ٖٓ ٤ٛٗٝرٚ قوُّٚ أضحٙ ئ٫َّ  -ذ٤طٚ ك٢ ًحٕ ٝئٕ- ج٤ُِٖٔٓٔ ٖٓ أقى ٣رو٠ ٝأ٫َّ  ،-َّللا ٖحء ئٕ- ك٤ٌْ

ح ئ٤ُٚ ٣٘ٛد ُْٝ ٗلٓٚ، ًٓ ٌٍ  ٌِْكن، ك٢ َُٝو٤ََِ َّللا، ٌَهٌْ جُط٢ أٓٞجٌُْ ٝأِٚكٞج. ٣ٞ ْ٘ق، ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ ن٤  َقْطق ٝجُوطَ ُػ

ٍَّ  ٤ٛ٣د جُُكطُٞف، ٖٓ ٤َّٜٗى ٝجُلحؾٍ، جُر  ..ٗلٓٚ جقطٓد ٖٓ ٝجُ

 :   البدابل المقترحةبٌن  من اختر الصحٌح -

ٌٍ  ٌِْكن، ك٢ َُٝو٤ََِ ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: ": – ٔ ْ٘ق ، ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ ن٤  "  ُػ

 ٓوحذِسׄ       ٠رحمׄ      ْؿغׄ      ؾ٘حِׄ  

فاق  من ُشعبة الشُّح بعض أنَّ ( فً قوله:" شُّحال) مرادؾ كلمة  -مما ٌلً –مٌز   -ٕ   ":النِّ

 .الخوؾׄ       البخلׄ       الرٌاء ׄ      الكذب ׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما«  ألنفسكم خًٌرا فؤنفقوا: » قوله عبلقة ما  -ٖ

 .تقابلׄ    .تفصٌلׄ     .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

  أ١ ٖٓ ج٧ْح٤ُد جُطح٤ُس أِْٞخ هٍٛ:  -ٗ

  ׄ َّٕ غ ذؼٝ ئ ِٕٞ ٝأٗطْׄ        كَْوٍ جُطَّٔ  ؿٌٍٝ وجٌ ك٢ ٓإؾَّ

ٍِٜٝجׄ   َٖٓ ُ٘ح كأَْ   جُُكطُٞف ٖٓ َقْطق ٝجُوطَׄ       أن٬هٌْ أَْق

 . نجدها ولذا العقلً؛ اإلقناع مقام فً الُخطبة جاءت  -٘ 

ٍٕ  يجش ׄ   ىز ׄ     ٝجٌُ٘ح٣حش ذح٫ْطؼحٌجش ٤ِٓثس ن٤ح٤ُس ٓؼح ِٔ ؼط  ؿ٤ٍٛح وٕٝ ج٩ٗٗحت٤س ج٧ْح٤ُد ػ٠ِ ُٓ

ٍٕ  يجش ׄ    جُرى٣ؼ٤س ذحُٔكٓ٘حش قحكِس ׄ    ٝج٧ن٤ِس جُر٤ح٤ٗس جٌُٛٞ ٖٓ نح٤ُس قو٤و٤س ٓؼح

  إٌجاز بحذؾ : ( تؤكلون ال ما تجمعون وإنَّكم: ) فً قوله -مما ٌلً –مٌز   -ٙ

  .الموصوؾׄ        المبتداׄ       الفاعل ׄ       المفعول ׄ  

 جماله؟ ِسرُّ  وما نوعه؟ فما ً،بٌان لون«  ؼرور دار: » قوله فً  -7

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان كناٌة،ׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ   .التوضٌح تشبٌه بلٌػ،ׄ  

  للـــداللة على : "  المسلمٌن من أحد ٌبقى وأالَّ  فً قوله :" ( أحد: ) كلمة جاءت -مما ٌلً –مٌز   -8

  .التعظٌمׄ       والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ       لالتقلٌ ׄ  

 .:عدا السابقة ما  للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  -9

 وضوح المعنى.ׄ                تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 .قلة الصور الخٌالٌةׄ        .      اللفظٌة بالصنعة التقٌدׄ  

ٍِٜٝج جُـٍٜ ٖٓ  ج٧ٍٓ ك٢– ٓٔ َٖٓ ُ٘ح هُٞٚ: " أَْ  ٍَّٓجتٍ ": أػِْ َّٝللا أن٬هٌْ، أَْق    ذحُ

    ج٩ُُجّׄ      جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ       جٍُؾحء ׄ     

   

َّٕ  ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ هُٞٚ :" –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٔٔ غ ذؼٝ ئ َّٕ  كَْوٍ، جُطَّٔ  ِؿ٠٘ " ٛٞ: ج٤ُأِ ذؼٝ ٝئ
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 ج٫َوٝجؼ.ׄ            .جُطرحمׄ     جُؿ٘حِ ׄ     . جُٓؿغׄ  

 منه؟ الؽرض وما الذي آثره الخطٌب فً الخطبة األسلوب نوع ما -ٕٔ

 .االنتباه وجذب الذهن إلثارة ؼٌرالطلبً، اإلنشابًׄ                .واإلرشاد للنصح الطلبً، اإلنشابًׄ  

 م الخبري للتقرٌر و اإلنشابً  للنصحنوع فً األسلوب فاستخدׄ                           والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7307ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 

(٘) 

 :ػ٢ِ ج٩ٓحّ هحٍ

ح َّٓ َّٕ  ذَْؼُى، أَ ِ ٤َْٗح كَا ْش، هَىْ  جُىُّ ٍَ آَيَٗصْ  أَْوذَ َوجٍع،  َٝ َٞ َّٕ  ذِ ئِ زَ  َٝ ٍَ كَصْ  أَْهرََِْص، هَىْ  ج٥ِْن ٍَ ْٖ أَ َّٕ  أ٫ََ  ،  ذِح٬ِّ٠َعٍ  َٝ ئِ َٝ  َّ ْٞ َ٤ ُْ ٌَ  ج ٔح ْٟ ِٔ  ،  جُ

َؿىجً  رَحَم، َٝ ِّٓ رَوَسُ  جُ َّٓ جُ َُْؿَّ٘سُ  َٝ ـَح٣َسُ  ، ج ُْ ج َٝ  ٌُ ْٖ  ضَحتِدٌ  أَك٬ََ ؛ جَُّ٘ح ِٓ  ِٚ ََ  َنِط٤ثَطِ ِٚ  هَْر ٤َِّ٘طِ ٌَ  أ٫ََ     َٓ ِٓ ِٚ ُِ  َػح ِٓ ََ  َْ٘ل ِّ  هَْر ْٞ َ٣  ِٚ ِْ  أ٫ََ     ذُْإ

 ْْ ٌُ ئَِّٗ ِّ  ك٢ َٝ ٍَ  أ٣ََّح َٓ ْٖ  أَ ِٓ  ِٚ جتِ ٌَ َٝ ، ٌَ ْٖ  أََؾ َٔ ََ  كَ ِٔ ِّ  ك٢ َػ ِٚ  أ٣ََّح ِ َٓ ََ  أَ ٌِ  هَْر ٞ ُٟ ِٚ  ُق ُُِٚ، َٗلََؼُٚ  كَوَىْ  أََؾِِ َٔ ْْ  َػ َُ َٝ  ُٙ ٌْ ٍُ ْٟ ْٖ ؛ أََؾُُِٚ  ٣َ َٓ َٝ 

 ٍَ َّٛ ِّ  ك٢ هَ ِٚ  أ٣ََّح ِِ َٓ ََ  أَ ٌِ  هَْر ٞ ُٟ ِٚ، ُق ٍَ  كَوَىْ  أََؾِِ ِٓ َُِٚ، َن َٔ ُٙ  َػ ٍَّ َٞ ُِٞج أ٫ََ  أََؾُُِٚ، َٝ َٔ ْؿرَسِ  ك٢ِ كَحْػ ٍَّ ح جُ َٔ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ رَسِ  ك٢ِ ضَْؼ ْٛ ٍَّ  ، جُ

ئ٢ِِّٗ أ٫ََ  َٝ  ْْ َُ  ٌَ َُْؿَّ٘سِ  أَ ح ًَ  َّ َٜح، َٗح ٫َ  ٠َحُِرُ َٝ  ٌِ حَُّ٘ح ًَ  َّ َٜح، َٗح ذُ ٌِ ُ  أ٫ََ  َٛح ئَّٗٚ َٝ  ْٖ ْ٘لَُؼُٚ  َٓ ُْكَ  ٣َ٫َ ُٙ  نُّ ج ٍُّ ُٟ َ٣ ، َُ ْٖ  جُرَح٠ِ َٓ َٝ  ُْ طَو٤ِ ْٓ َ٣٫  ِٚ  ذِ

َُٜىٟ ُْ ٍُّ  ج ِٚ  ٣َُؿ ٍُ  ذِ َ٬ َّٟ ، ئ٠َُِ جُ ْٟ َو ٍَّ ْْ  أ٫ََ  جُ ٌُ ئَِّٗ ْْ  هَى َٝ ضُ ٍْ ِٓ ِٖ  أُ ْْ  ، ذِحُظَّْؼ ِْطُ ُوُِ جوَ  َػ٠ِ َٝ َُّ َّٕ . جُ ئِ فَ  َٝ َٞ ح أَْن ُْ  أَنحفُ  َٓ ٌُ  جضِّرَحعُ : َػ٤َِْ

،ٟ َٞ َٜ ُْ ٍُ  ج ُٞ٠ َٝ ، َِ َٓ ُوٝجضَ  ج٧َْ َّٝ ٤َْٗح ك٢ِ َُ َٖ  جُىُّ ٤َْٗح ِٓ ح جُىُّ َٓ  َٕ ٝ َُ ٍُ ِٚ  ضَْك ْْ  ذِ ٌُ َٓ ْٗلُ  َؿىج  أَ

 :   جُرىجتَ جُٔوطٍقسذ٤ٖ  ٖٓ جنطٍ جُٛك٤ف -

 .:عدا السابقة ما  للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  -  ٔ

 وضوح المعنى.ׄ              تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 .      وتعقٌدها األلفاظ ؼموضׄ       .       والفقراتقصر الجمل ׄ  

ُِٞج ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: "أ٫ََ  – ٕ َٔ ْؿرَسِ  ك٢ِ كَحْػ ٍَّ ح جُ َٔ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ رَسِ  ك٢ِ ضَْؼ ْٛ ٍَّ  "  جُ

 ؾ٤ٔغ ٓح ْرنׄ      ٠رحمׄ      ْؿغׄ      ؾ٘حِׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما«  َعَملُهُ  َنَفَعهُ  َفَقدْ : » قوله عبلقة ما  -ٖ

 .تقابلׄ    .تفصٌلׄ     .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

 منه؟ الؽرض وما الذي آثره الخطٌب فً الخطبة األسلوب نوع ما -ٗ

 .االنتباه وجذب الذهن إلثارة ؼٌرالطلبً، اإلنشابًׄ                .واإلرشاد للنصح الطلبً، اإلنشابًׄ  

 نوع فً األسلوب فاستخدم الخبري للتقرٌر و اإلنشابً  للنصحׄ                           والتقرٌر التوكٌد الخبري،ׄ  

ْٖ  ضَحتِدٌ  أَك٬ََ ك٢ هُٞٚ: "  ج٫ْطلٜحّجُـٍٜ ٖٓ  – ٘ ِٓ  ِٚ ََ  َنِط٤ثَطِ ِٚ  هَْر َّطِ ٤ِ٘ َٓ    :"   

   جُطٜى٣ىׄ      جُكعׄ      جُطو٣ٍٍׄ      جُ٘ل٢ ׄ     

ُكمْ : ) فً قوله -مما ٌلً –مٌز   -ٙ  ْعنِ  أُِمْرُتمْ  دقَ  َوإِنَّ   إٌجاز بحذؾ : ( بِالظَّ

  .الموصوؾׄ        المبتداׄ       الفاعل ׄ      المفعول ׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  بَِوَداعٍ   َوآَذَنتْ : » قوله فً  -7

 .الدقة فً اختٌار العبلقة مع اإلٌجاز مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد تشبٌه مجمل،ׄ   .التشخٌص استعارة مكنٌة،ׄ  

ةُ ) كلمة جاءت -مما ٌلً –مٌز   -8 َبَقةُ  فً قوله :" ( اْلَجنَّ ةُ  َوالسَّ   للـــداللة على : " معرفة  اْلَجنَّ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       الكثرة ׄ      التقلٌل ׄ  

ْومَ  لسباق( فً قوله :" َوإِنَّ ا -بٌن كلمتً ) المضمار -مما ٌلً –مٌز   -9 ٌَ َباَق" عبلقة: َوَؼداً  ،  الِمْضمارَ  اْل  السِّ

 ضٌحَٓ ׄ   ٍٓجػحز ٗظ٤ٍ ׄ   ضٟحو ׄ   ضٍجوف ׄ  

https://dardery.site/archives/7307
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َّٕ  ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ هُٞٚ :" –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٓٔ ِ ٤َْٗح كَا ْش، هَىْ  جُىُّ ٍَ آَيَٗصْ  أَْوذَ َوجٍع،  َٝ َٞ َّٕ  ذِ ئِ زَ  َٝ ٍَ كَصْ  ،أَْهرََِصْ  هَىْ  ج٥ِْن ٍَ ْٖ أَ َٝ 

 " ٛٞ:  ذِح٬ِّ٠َعٍ 

 ج٫َوٝجؼ.ׄ             .جُطرحمׄ     جُؿ٘حِ ׄ    . جُٓؿغׄ  

ا مرادؾ كلمة )أَْدَبَرْت( فً قوله:" َفإِنَّ  -مما ٌلً –مٌز   -ٔٔ ٌَ ْن   أَْدَبَرْت ": َقدْ  الدُّ

 تجهزتׄ        ولّتׄ       تزٌنت ׄ      أقبلت ׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/7308ى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأً) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/7308


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 185

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

                 

 

 

 ُٓحذن ذٖ ػرى َّللا جُرٍذ١ٍ                                                                 

كو٤ٚ ٝٓكىظ ٝأقى ٖؼٍجء جُُٛى ك٢ جُؼٜى ج١ٞٓ٧ أنً جُٗؼٍ ػ٘ٚ ٝضطًِٔ ُٚ أذٞ جُؼطح٤ٛس ، ٖٓ أَٛ  :   رٌؾ بالشاعرالتع

نٍجْحٕ  ، ٌْٖ جٍُهس ، ػٍف ذأذ٢ أ٤ٓس جُرٍذ١ٍ ٝجُرٍذ١ٍ ُود ُٚ ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ جُرٍذٍ ًٝحٕ هح٠ٞ جٍُهس ذحَُٔٞٚ ٝئٓحّ 

ُ كأٗٗىٙ ٖٓ ٓٞجػظٚ ؛ ٧ٗٚ ٣ؼِْ إٔ جُى٣ٖ ج٤ُٛ٘كس ، ٝأقن جُ٘حِ ذح٤ُٛ٘كس ٓٓؿىٛح ًٝػ٤ٍجً ٓح ٝكى ػ٠ِ ػٍٔ ذٖ ػرى جُؼ٣ُ

 جُكحًْ .

 تمهٌد :

ك٢ ق٤حز ج٩ٗٓحٕ ه٤ْ ٫ ٣ؼ٤ٕ ذىٜٝٗح ؛ ه٤ْ ٌٝق٤س ٝه٤ْ ٓحو٣س ، ٖٝٓ جُو٤ْ جٍُٝق٤س : ج٣٩ٔحٕ ذحُوٟحء ٝجُوىٌ ، ٝجُطوٟٞ ، 

، ٠ِٝد جُكن ، ٝجُظلٍ ذح٤ٖ٧حء ، ٝجُرٍٛ ذح٧ٌٓٞ. ٝجُؼِْ ج١ًُ  ٝجُٜىٟ ، ٝجُكن . أٓح جُو٤ْ جُٔحو٣س ك٢ٜ جْطٗحٌز ج٥ن٣ٍٖ

٣ٌٗق ٌٕٓ٘ٞ ًٛٙ ج٤ٖ٧حء ك٤ؿؼِٜح ٝجٞكس ؾ٤ِس ًٔح ٣ؿِٞ جُؤٍ جُظ٬ّ  . ٖٝٓ ًٛٙ جُٔؼح٢ٗ ٝضِي جُو٤ْ جٗطِن جُٗحػٍ ٣ؼرٍ 

 ذًٜج جُ٘ٙ .

 ج٤ُٛ٘كس كأٌَْ ئ٤ُٚ ذًٜٙ جُو٤ٛىز ٣وحٍ : إٔ ػٍٔ ذٖ جُؼ٣ُُ ًطد ئ٠ُ ْحذن جُرٍذ١ٍ ٣٘ٗىٙ جُٞػظ ٝ :مناسبة النص

 النص

ُُِــــــــص جُــــــــ١ً ذحْــــــــــْ -ٔ ٌُ  ِػ٘ــــــــِىٙ ٓــــــــٖ أُٗ َٞ ــــــــ ُّٓ               جُ

  
ِ  ٝجَُكٔـــــــــــىُ     ـــــــــــح لَّ َّٓ ـــــــــــىُ  أ ـــــــــــح ذَؼ ٣  ٍُ ــــــــــــَ  ُػٔـــــــــــ

 
ــــــــصَ  ئٕ -ٕ ً٘  ُْ ـــــــــ ــــــــح ضَؼَِـ ـــــــــ٢ ٓ ــــــــح ضأضـــــــ ٓٝ ًٌَ ــــــــ               ضَ

  
ــــــــــٖ  ٌُ ٌُ  ٣َ٘لَــــــــــغُ  هــــــــــى َقــــــــــًٌ ػِــــــــــ٠ كَ ًَ  جَُكـــــــــــــــ

 
ٖ-  ٍِ ـــــــــــ َِ  ٝجْطَهرِــ ــــــــــح ـــــــــــح جُ٘ ّٔ ــــــــــص ػ ـــــــــــُِٚ أٗ ِٛ               َؾح

  
ــــــــــــصَ  ئيج  ٤ ِٔ ـــــــــــــى َػ ــــــــــــٞ كو ــــــــــــ٠ ٣َؿِ َٔ ٍُ  جَُؼ ــــــــــــ  جَُهرَ

 
ـــــــــــــــٖ -ٗ ٌَ  ٣َطُِــــــــــدِ  َٓ ِٚ  ٣َظلَــــــــــٍ ٫ جَُؿــــــــــٞ              ذكحَؾطــــــــــ

  
ٍُ  ُــــــــــٚ ٣ُٜــــــــــَىٟ هــــــــــى جُكــــــــــنِّ  ٠ٝحُِــــــــــدُ    جُظَّلـــــــــــَ

 
ـــــــــَىٟ ٝكـــــــــ٢ -٘ ُٜ ٌٍ  جُ ـــــــــ                ذٜـــــــــح جُوِـــــــــٞخُ  ضُٗـــــــــل٠َ ِػرَ

  
ــــــــــــعِ   ـ٤َ ٍُ  ًحُ ــــــــــــ ُٟ ٤ِّٚ ػــــــــــــٖ ٣َ٘ ِٔ ــــــــــــ ْْ َٝ  ٍُ ــــــــــــَؿ َّٗ  جُ

 
ٙ-  َّ ــــــــــــ٤ ِِِٜٛــــــــــــح ذــــــــــــحُطَّوٟٞ جُِؼِــــــــــــــــْ ُيٝ ُٝ              ًَؿح

  
 ٫ٝ  ٍُ ٠ جُرَٛــــــــــــ٤ َٔ ٍُ  ُــــــــــــٚ ٓــــــــــــح ًــــــــــــأػ ـــــــــــــــ َٛ  ذَ

 
ٖــــــــــــىُ  -7 ٍُّ ــــــــــــسٌ  ٝجُ ـــــــــــــَىٟ ٗحكِ              ُٛــــــــــــحِقرِٜح ضُٜـــــــــ

  
ــــــــــــ٢ُّ   ـَ ٙ ٝجُ ٍَ ٌِٞوُ  ٓ٘ــــــــــــٚ ٣ٌُــــــــــــ ٌُ  جُــــــــــــ ــــــــــــــْى َّٛ  ٝجُ

 
8-  ٍُ ًـــــــــــــــ ًِّ ــــــــــٞخِ  َق٤َـــــــــــــحزٌ  ك٤ــــــــــٚ ٝجُ               ًٔــــــــــــــح ُِِوُُِ

  
ــــــــــــ٢  ٍُ  ٓحضَــــــــــــص ٓــــــــــــح ئيج جُــــــــــــر٬ِوَ  ٣ُك٤ِ طَـــــــــــــــ َٔ  جُ

 
9-  ُْ ــــــــ ــــــــٞ ٝجُِؼِ ــــــــ٠ ٣َؿُِ َٔ ــــــــدِ  ػـــــــــٖ جَُؼ              ٚــــــــحقرِٚ هِ

  
ٍُ  جُظُِّٔــــــــــــسِ  ْــــــــــــٞجوَ  ٣ُؿِّــــــــــــ٢ ًٔــــــــــــح  ـــــــــــــــــ َٔ  جُوَ
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 الشرح والتحلٌل

 

ـــــــــــْ -ٔ ــــــــــ١ً ذحْـ ــــــــــص جُ ُُِ ــــــــــِىٙػِ  ٓــــــــــٖ أُٗ ٘  ٌُ َٞ ــــــــــ ُّٓ               جُ

  
ِ  ٝجَُكٔـــــــــــــىُ     ـــــــــــــح لَّ َّٓ ـــــــــــــىُ  أ ـــــــــــــح ذَؼ ٣  ٍُ ــــــــــــــَ  ُػٔـــــــــــ

 

 المفردات

كَِؼص × ٛرطص : أُُٗص كَٛ نطحخ ُلَٛ جُٔوىٓس ػٖ  : أٓح ذؼى - جُػ٘حء ، جٌٍُٗ : جُكٔى - ٌْٞز )ّ( : جٌُٓٞ - ٌُ

 . جُٔٞٞٞع

 الشرح:

ٍُ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ُٜىج٣س جُر٣ٍٗس ٝذؼى إٔ قٔى َّللا ، ٣ٞؾٚ ٬ًٓٚ ئ٠ُ جُه٤ِلس ػٍٔ ٣رىأ جُٗحػٍ ٬ًٓٚ ذًًٍ جْْ َّللا ج١ًُ أٗ -

 .ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ

 ألوان الجمال:

- (ٌُٞٓػٖ ٓٞٚٞف ٝٛٞ َّللا ْركحٗٚ ضؼح٠ُ ،ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ، جًُٟ أُُٗص ٖٓ ػ٘ىٙ ج :)ً٘ح٣س( :)

 . ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ٍْْٓٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ

- (ٌُٞٓج ٍْٝ ، )ٕٓؿحَ ٍَْٓ(.ػٖ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ  ػ٬هطٚ جُكح٤ُس ، ق٤ع أ٠ِن  جُكحٍ )جٌُٓٞ( ٝأٌجو جُٔكَ   )جُوٍآ( :)

 جُؿٔحٍ ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٠ جنط٤حٌ جُؼ٬هس.

( ٝأٌجو جُٔكَ )ٓح ًحٕ( ، ٍْٝ )ٓؿحَ ٍَْٓ(.ػٖ جُٞق٠  ػ٬هطٚ جػطرحٌ ٓح ٤ٌْٕٞ ، ق٤ع أ٠ِن  جُكحٍ )جُكح٠ُ ٝجٌُحتٖ   

 جُؿٔحٍ ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٠ جنط٤حٌ جُؼ٬هس.

- ( ٌُ َٞ ُّٓ ٍُ  -جُ َٔ  (: )ض٣ٍٛغ (.٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝكٍى جًُٖٛ .٣ح ُػـ

-  ( ٍُ َٔ  ( : أِْٞخ ئٗٗحت٠ ٗٞػٚ ٗىجء ؿٍٞٚ جُطؼظ٤ْ ٝؾًخ ج٫ٗطرحٙ ُٔح ٛٞ هحوّ .٣ح ُػ

- (١ًِ ِْ جُ  حَ ذكًف جُٔرطىأ ، ٝضوى٣ٍٙ : )جذطىجت٢ أٝ ه٢ُٞ( .( : ئ٣ؿذِحْ

-  ٌُ َٞ ُّٓ ِٙ جُ ْٖ ِػِ٘ى ِٓ َُُِْص  (:أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ جُؿحٌ ٝجُٔؿٌٍٝ)ٖٓ ػ٘ىٙ(ػ٠ِ ٗحتد جُلحػَ )جٌُٓٞ( ٣ل٤ى جُطه٤ٛٙ )أُٗ

 ٝجُط٤ًٞى ، ٝذ٘حء جُلؼَ )أُُٗص( ُِٔؿٍٜٞ ئ٣ؿحَ ذحُكًف ُِؼِْ ذحُلحػَ ٝضؼظ٤ٔٚ ٝٛٞ َّللا.

- ُر٤ص جهطرحِ ٖٓ جُكى٣ع ج٣ٍُٗق )ًَ ػَٔ ٫ ٣رىأ ذحْْ َّللا كٜٞ أذطٍ( .ك٠ ج 

ُْ  ً٘ــــــــــصَ  ئٕ -ٕ ـــــــــــ ـــــــــــ٢ ٓــــــــــح ضَؼَِـ ًٌَ ٝٓــــــــــح ضأضـــــــ ــــــــــ               ضَ

  
ــــــــــــٖ  ٌُ ــــــــــــ٠ كَ ــــــــــــًٌ ػِ ــــــــــــى َق ــــــــــــغُ  ه ٌُ  ٣َ٘لَ ًَ ـــــــــــــ  جَُكــــ

 

 المفردات

 ضٌٜٞ ، جٗىكحع × ق٤طس ، جقطٍجِ : قًٌ - ٝيٌ : ٓح٤ٞٚٝ   ضطٍى : ضًٌ - ضطٍى × ٓح ضلؼَ : ٓح ضأض٢- ضؿَٜ × ضؼٍف : ضؼِْ 

 . ٣ٍٟ× ٣ل٤ى  : ٣٘لغ -

 الشرح:

أ٣ٜح جُه٤ِلس ئٕ ً٘ص ضؼٍف ٓح جًُٟ ضؿد إٔ ضلؼِٚ ، ٝٓح ٣ؿد إٔ ضطًٍٚ ، كإ ػ٤ِي إٔ ضٌٕٞ قًٌجً ٝجقطٍِ ، كوى ٣ٔ٘غ  -

 جُكًٌ ٖٓ ٝهٞع جٍُٗ.

 ألوان الجمال:

- ًٌَ ُْ ٓح ضأض٢ ٝٓح ضَـ ٣س(:ػٖ ٚلس ٠ٛٝ جُلط٘س ٝجًًُحء ٝقٖٓ جُطٞهغ ٝجُهرٍز ،ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ً٘ح(:) )ئٕ ًَ٘ص ضَؼــَِ

 ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- (ًٌق٤ع ٌٚٞجُكًٌ ذاٗٓحٕ ٣٘لغ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝٛٞ هى ٣٘لغ جُك.) جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس( :)

 لؼَ )٣٘لغ( ُِطٗه٤ٙ ، ٝضٞق٠ ذأ٤ٔٛس جُكًٌ .جُ

- ( ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .ضًٌ -ضأض٠.)٠رحم( :) 

- ( ًٌ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝكٍى جًُٖٛ .جُكًٌ -ض .)ٙؾ٘حِ ٗحه( :) 

 - ًٌ( : ضٌٍجٌ ُِط٤ًٞى . -)َق ٌُ ًَ  جَُك

-  (ًٌأِْٞخ ئٗٗحت٠ ٗٞػٚ أٍٓ ًٖ ػ٠ِ ق : ). ؿٍٞٚ ، جُكع ٝجُ٘ٛف ٝج٩ٌٖحو 
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- ( ضًٌ -ضأض٠. )ًٌٙ(: ئ٣ؿحَ ذكًف جُٔلؼٍٞ ذٚ ُِؼّٔٞ ٝجٍُٗٔٞ ، ٝأَٚ ج٬ٌُّ )ٓح ضأض٤ٚ ، ٝٓح ض 

- (ًٌذحُط٤٣ًَ ٣إًى جُٔؼ٠٘ ، ٝٛٞ ك٤ٜح ضؼ٤َِ ُٔح هرِٚهى ٣٘لغ جُك :)(: أِْٞخ ٓإًى ذوى . ٝٛٞ )ئ٠٘حخ . 

- (ًٌأِْٞخ نرٍٟ ؿٍٞٚهى ٣٘لغ جُك :) . جُطو٣ٍٍ ٝجُ٘ٛف ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس 

- (أكؼحٍ ٟٓحٌػس ُِطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز .ضؼِْ ، ضأض٠ ، ضًٌ ، ٣٘لغ :) 

- :)جْْ ٍٓٞٚٞ ٣ل٤ى جُؼّٔٞ ٝجٍُٗٔٞ  )ٓح. 

ٖ-  ٍِ ـــــــــــــ َِ  ٝجْطَهرِــ ـــــــــــــح جُ٘ــــــــــــح ّٔ ـــــــــــــُِٚ أٗــــــــــــص ػ ِٛ               َؾح

  

ــــــــــــــصَ  ئيج  ٤ ِٔ ـــــــــــــــى َػ ــــــــــــــٞ كو ــــــــــــــ٠ ٣َؿِ َٔ ــــــــــــــ جَُؼ  ٍُ جَُهرَ

 

 المفردات

 ٣ػرص × ، ٣ٌٗق ٣ُ٣َ : ٣ؿِٞ - وًٌصذٍٛش ، أأ ×  أ١ ؾِٜص : ػ٤ٔص - أنرٍ × ج٠ِد جُٔؼٍكس جُٛك٤كس ، جْأٍ : جْطهرٍ -

 . أ١ جُٔؼٍكس ٝجُؼِْ ٝج٩وٌجى : جُهرٍ - أ١ جُؿَٜ : جُؼ٠ٔ -

 الشرح:

نل٢ ػ٤ِي ٣ٌٝٗق ُي ؾٞجٗد ُْ ضٌٖ ٓىًٌس ٖٓ ٝجْأٍ ي١ٝ جُهرٍز ٝأَٛ جُٔؼٍكس ػٔح ٫ ضؼٍكٚ ، كوى ٣ُ٣َ ج٫ْطهرحٌ ٓح  -

 . هرَ

 ألوان الجمال:

- (ِجُؿٔحٍ جُ٘ح ٍْٝ ، )ٓؿحَ ٍَْٓ(.ػٖ جُكٌٔحء  ػ٬هطٚ ج٤ٌُِس ، ق٤ع أ٠ِن  جٌَُ )جُ٘حِ( ٝأٌجو جُؿُء )جُكٌٔحء( :)

 ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٠ جنط٤حٌ جُؼ٬هس.

- (ٍق٤ع ٌٚٞجُهى ٣ؿِٞ جُؼ٠ٔ جُهر.) ؼ٠ٔ ٝجُؿَٜ  ذ٠ٗء ٓحوٟ ٣ُؿ٠ِ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء (: )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس

 ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ )٣ؿِٞ( ُِطؿ٤ْٓ ، ٝضٞق٠ ذأ٤ٔٛس ج٫ْطٗحٌز ك٠ ج٧ٌٓٞ .

- (ػٖ ٚلس ٠ٛٝ جُؿَٜ أٝ جُظِْ ،ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ئيج ػ٤ٔص .)ً٘ح٣س( :)

 ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ

- (ق٤ع ٌٚٞ جُؿَٜ ذحُؼ٠ٔ غْ قًف جُٔٗرٚ ٍٝٚـ ذحُٔٗرٚ ذٚ ، ُِط٤ٞٞف ، ٝضٞق٠ جُؼ٠ٔ.) جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س( :)

 ذٌٍٟ جُؿَٜ ٝهركٚ .

- ( ٍ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .ؾحِٛٚ -جْطهر.)٠رحم( :) 

- ( ِٞ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙجُؼ٠ٔ -٣ؿ.)ذحُطٟحو . (: )٠رحم 

-  (ِأِْٞخ ئٗٗحت٠ ٗٞػٚ أٍٓ ؿٍٞٚ ، جُكع ٝجُ٘ٛف ٝج٩ٌٖحو .جْطهرٍ جُ٘ح : ) 

- (ج٫ْْ ٍٓٞٚٞ ٣ل٤ى جُؼّٔٞ ٝجٍُٗٔٞ .ػٔح :) 

- (: أِْٞخ ٓإًى ذوى . ٝٛٞ ضؼ٤َِ ُٔح هرِٚ .وى ٣ؿِٞ جُؼ٠ٔ جُهرٍ)ك 

- ػ٠ِ جُلحػَ )جُهرٍ( ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ .(: أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ جُٔلؼٍٞ ذٚ )جُؼ٠ٔ( وى ٣ؿِٞ جُؼ٠ٔ جُهرٍ)ك 

- :)أِْٞخ ٠ٍٖ ُِط٤ًٞى ٝجُطو٣ٍٍ ٝجُ٘ٛف ، ٝك٤ٚ ئ٣ؿحَ ذكًف جُٔلؼٍٞ ذٚ ك٠ )ػ٤ٔص( ُِؼّٔٞ ٝجٍُٗٔٞ ،  )ئيج ػ٤ٔص

 ٝأَٚ ج٬ٌُّ ) ئيج ػ٤ٔطٚ( ، ٝئ٣ؿحَ آنٍ ذكًف ؾٞجخ ج٠ٍُٗ ُِؼِْ ذٚ ٝضك٣ٍي جًُٖٛ ؛ ق٤ع وٍ ػ٤ِٚ ج٬ٌُّ جُٓحذن 

- (أِْٞخ نرٍٟ ؿٍٞٚ جُطو٣ٍٍ ٝجُ٘ٛف ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس جُط٠ ضؼٌّ نرٍز جُٗحػٍ ٝٚىم ؿِٞ جُؼ٠ٔ جُهرٍهى ٣ :)

 ٗٛحتكٚ.

- (ِٞكؼَ ٟٓحٌع ٣ل٤ى جُطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز٣ؿ :) . 

ــــــــــــــــٖ -ٗ ٌَ  ٣َطُِـــــــــــدِ  َٓ ِٚ  ٣َظلَـــــــــــٍ ٫ جَُؿــــــــــــٞ              ذكحَؾطــــــــــــ

  

ــــــــــــدُ   ــــــــــــى جُكــــــــــــنِّ  ٠ٝحُِ ــــــــــــَىٟ ه ــــــــــــٚ ٣ُٜ ٍُ جُ ُ ـــــــــــــَ  ظَّل

 

 المفردات

٣ٜىٟ  –: ٓطِرٚ ٝؿح٣طٚ ٝٛىكٚ )ؼ( قحؾحش ، قحؼ  قحؾطٚ  -٣هٍٓ  ×٫ ٣لَٞ ، ٫ ٣٘حٍ  : ٫ ٣ظلٍ - جُؼىٍ × جُظِْ  : جُؿٌٞ -

 .: جُلَٞ ٝج٫ٗطٛحٌ ٝ جُٔوٛٞو جُٜىف ٝجُطِد  جُظلٍ –َِٓد ، ٣ٍُإَنً ٓ٘ٚ ٣ُ  × : ٣ؼط٠ ، ٣ٔ٘ف 
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 الشرح:

 ُْ ٣كون ٛىكٚ ؛ كحل ٫ ٣ِٛف ػَٔ جُٔلٓى٣ٖ ، ٖٓ ًحٕ  حُٔح نحخ ْؼ٤ٚ ٝ -

 . أٓح ٖٓ ًحٕ ٛىكٚ ئقوحم جُكن ٍٝٗٛضٚ كإ ْؼ٤ٚ ٤ٌَِْ ذحُ٘ؿحـ ٝجُطٞك٤ن

 ألوان الجمال:

- (ٌٞق٤ع ٌٚٞجُؿٌٞ ٝجُظِْ ذ٠ٗء ٓحوٟ ٣ُطِد ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ٖٓ ٣طِد جُؿ.) جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس( :)

 ِطؿ٤ْٓ ، ٝضٞق٠ ذٓٞء ػحهرس جُظِْ ٝجُط٘ل٤ٍ ٓ٘ٚ .ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ )٣طِد( ُ

- (ق٤ع ٌٚٞجُكن ذ٠ٗء ٓحوٟ ٣ُطِد ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝٛٞ ٠حُد جُكن.) جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس( :)

 جُلؼَ )جُطِد( ُِطؿ٤ْٓ ، ٝضٞق٠ ذحُكع ػ٠ِ ٠ِد جُكن.

- (ٍَْٜىٟ ُٚ جُظَّل جٍُ٘ٛ ذ٠ٗء ٓحوٟ ٣ُٜىٟ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ (: )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (.ق٤ع ٌٚٞجُظلٍ ٣ُٝ

 ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ )٣ٜىٟ( ُِطؿ٤ْٓ ، ٝضٞق٠ ذكٖٓ جُؼحهرس ٝجُكع ػ٠ِ ٠ِد جُكن.

- (ضٞٞف جُٔؼ٠٘ ٝضرٍَٙ ٝضإًىٙ ذحُطٟحو .ذ٤ٖ ٖطٍٟ جُر٤ص :)ٓوحذِس( : ) 

- (ٚٗط٤ؿس ٓطٍضرس ػ٠ِ ٓح هرِٜح .٫ ٣ظلٍ ذكحؾط : ) 

- ( َْٜى (: )أِْٞخ ٓإًى ذوى(. ٝك٤ٚ أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ ٖرٚ جُؿِٔس )ُٚ( ػ٠ِ ٗحتد جُلحػَ )جُظلٍ( ُِط٤ًٞى ٟ ُٚ جُظَّلٍهى ٣ُ

 ٝجُطه٤ٛٙ .

- . " ذ٘حء جُلؼَ ُِٔؿٍٜٞ ئ٣ؿحَ ذحُكًف ؛ ُِى٫ُس ػ٢ِ جُلحػَ ٝٛٞ " َّللا : ) ُٟ  )٣َُٜى

- ( ٓؼٍكس ُِطؼظ٤ْ . جُظَّلٍ -جُكن :) 

ــــــــــ٢ -٘ ــــــــــَىٟ ٝك ُٜ ــــــــــ جُ ــــــــــل٠َ ٌٍ ِػرَ ــــــــــٞخُ  ضُٗ ــــــــــح جُوِ                ذٜ

  

ـ٤َــــــــــــــعِ   ٍُ  ًحُ ــــــــــــــ ُٟ ٤ِّٚ ػــــــــــــــٖ ٣َ٘ ِٔ ــــــــــــــ ْْ َٝ  ٍُ ــــــــــــــَؿ َّٗ  جُ

 

 المفردات

ُٜىٟ - : جُـ٤ع  -ضٍٜٔ  ×  : ضٛف ،ضِْٓ ضُٗل٠َ –ػظحش ، قٌْ )ّ( ِػرٍز  : ِػرٍَ- ج٬ٍُٟ ، جُـٞج٣س × جُٜىج٣س ٝجٍُٖحو  : جُ

ُٟ  –جُٔطٍ )ؼ( ُؿ٤ٞظ ، أَْؿ٤َحظ  ْ٘ ٤َِّٚٝ  –ٗن ٝؾٔحٍ ٝذٜؿس ٍ : ٣ٛرف يج ٣ٌَٝ ِٔ  :ٓطٍ جٍُذ٤غ  ْْ

 الشرح:

 . ٝك٠ جُٜىج٣س ٝجٍُٖحو ػرٍ ٝػظحش ض٣ٍف جُوِٞخ ٝضك٤٤ٜح ، ًٔح ٣ك٠٤ ٓحء جُٔطٍ جُٗؿٍ ك٠ كَٛ جٍُذ٤غ  -

 ألوان الجمال:

- (ًِٚ ق٤ع ٌٚٞ قحٍ جُؼرٍٝجُؼظحش جُط٠ ض٣ٍف ٝضٗل٠ جُوِٞخ ذكحٍ جُٔطٍ جًُٟ ٣ُ٘جُر٤ص:)ػ٠ِ (: )ضٗر٤ٚ ضٔػ٠ِ٤ ٍ

 ج٧ٌٜ كط٘ٔٞ ذٚ ج٧ٖؿحٌ ٝضُوجو ؾٔح٫ ك٠ كَٛ جٍُذ٤غ ، ُِط٤ٞٞف .

- (ضُٗل٠َ جُوُِٞخ ذٜح ٌٍ (: )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (:ق٤ع ٌٚٞجُِؼرٍَ ذىٝجء ٣ٗل٠ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ِػرَ

ل٠( ُِطؿ٤ْٓ ، ٝضٞق٠ ذأ٤ٔٛس جُؼرٍ ك٠ ئق٤حء جُوِٞخ . ْٗ  ٝٛٞ جُلؼَ )ضُ

- ( ُٟ َ٘٣ ٍُ َؿ َّٗ ٤ِّٚ جُ ِٔ ْْ َٝ  (: أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ ٖرٚ جُؿِٔس )ػٖ ٤ْٝٔٚ( جُلحػَ )جُٗؿٍ( ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ .ٍُ ػٖ 

 -. ْـ٤َِع( : ٓؼٍكس ُِطؼظ٤  )جُ

-  ( : ٟٓحٌع ُِطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ . -)ضُٗل٠َ ٍُ ُٟ َ٘٣ 

- (نرٍٟ ُِطو٣ٍٍ ٝجُٞٚق  ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس .أِْٞخ جُر٤ص :) 

ٙ-  َّ ِِِٜٛـــــــــــــــح ذـــــــــــــــحُطَّوٟٞ ُِؼِـــــــــــــــــــْج ُيٝ ُٝـــــــــــــــ٤              ًَؿح

  

 ٫ٝ  ٍُ ــــــــــــــ٤ ٠ جُرَٛ َٔ ــــــــــــــأػ ــــــــــــــح ً ــــــــــــــٚ ٓ ُ  ٍُ ـــــــــــــــ ــ َٛ  ذَ

 

 المفردات :

٢ ،ػ٤ٔحٕػُ  أػ٠ٔ : كحهى جُرٍٛ )ؼ( – جُهٞف ٖٓ َّللا )ٝه٠( : جُطَّوٟٞ-  يجش × ٚحقد )ؼ( يٝٝ  : يٝ  - ْٔ. 

 الشرح:

  جُر٤ٍٛ ًح٧ػ٠ٔ ٤ُّٝ ٚحقد جُؼِْ جًُٟ ٣ه٠ٗ َّللا ًحُؿحَٛ جُؼح٠ٚ ، ٤ُّٝ  -

  .  جًُٟ ٫ ٣ٍٟ ٫ٝ ٣رٍٛ ٤ٖثح
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 ألوان الجمال:

- (ُٟٞيٝ جُِؼِــــْ ذحُطَّو َّ (: )ً٘ح٣س(: ػٖ ٓٞٚٞف ٝٛٞ ج٩ٗٓحٕ جُطو٠ جُٔإٖٓ ، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٤ُٝ

 ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- (ُٝي َّ ِِِٜٛح ٤ُٝ ًَؿح  (: )ضٗر٤ٚ ٓ٘ل٠(:ق٤ع ٗل٠ إٔ ٣ٌٕٞ ٚحقد جُؼِْ ًحُؿحَٛ ، ُِط٤ٞٞف . جُِؼِــــْ ذحُطَّوٟٞ 

- ( ٍُ ـــ َٛ ٠ ٓح ُٚ ذَ َٔ ٍُ ًأػ  (:)ضٗر٤ٚ ٓ٘ل٠(:ق٤ع ٗل٠ إٔ ٣ٌٕٞ جُر٤ٍٛ ًح٧ػ٠ٔ ، ُِط٤ٞٞف . ٫ٝ جُر٤َٛ

- ( ٟٞ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًؾحِٜٛ -يٝ جُؼِْ ذحُطو.)ىٙ ذحُطٟحو .ح(: )٠رحم 

- ( ٍ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .ٓح ُٚ ذٍٛ –جُر٤ٛ.)٠رحم ِْد( :) 

 -  : جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ، ق٤ع ٌٚٞ جُٗحػٍ ج٩ٗٓحٕ جُٔىٌى جُٜٔطى١ ذحُر٤ٍٛ ، ٍْٝ ؾٔحٍ جٌُٛٞز : ) ٍُ )جُر٤َٛ

 جُط٤ٞٞف .

 -٠( : جْطؼحٌز ض٣ٍٛك٤س ق٤ع ٌٚٞ جُٗحػٍ ج٩ٗٓحٕ جُؿحَٛ ج َٔ ١ًُ ٣طهر١ ك٢ ؾِٜٚ ذح٧ػ٠ٔ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ: )أػ

 جُط٤ٞٞف .

- (نرٍٟ ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى  ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس .أِْٞخ جُر٤ص :) 

- (ٍُِٛط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ.ٓح ُٚ ذ )ٍٛ(: أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ جُهرٍ ٖرٚ جُؿِٔس )ُٚ( ػ٠ِ جُٔرطىأ )ذ 

- (ٍٛ٣ٍٟ جُ٘وحو أٜٗح ُْ ضٟق ؾى٣ٓح ُٚ ذ .)ىج ٝؾِرص ٧ؾَ جُوحك٤س . ٝأٌٟ إٔ جُرٍٛ ٣ؼ٠٘ ج٩وٌجى أٝ (:ذؼى )ًأػ٠ٔ

 جُر٤ٍٛز ، ٝذًُي ٣ٌٕٞ جُٔوٛٞو جُؼ٠ٔ جُٔحوٟ ٝجُٔؼٟ٘ٞ ، ًٔح أٗح ذ٤ٜ٘ٔح ئ٠٘حخ ذحُطٍجوف ُِط٤ًٞى

ٖــــــــــــــىُ  -7 ٍُّ              ُٛـــــــــــــــحِقرِٜح ضُٜــــــــــــــــــــــــَىٟ ٗحكِــــــــــــــسٌ  ٝجُ

  

ــــــــــــــ٢ُّ   ـَ ٙ ٝجُ ٍَ ــــــــــــــ ــــــــــــــٚ ٣ٌُ ٌِٞوُ  ٓ٘ ــــــــــــــ ٌُ  جُ ـــــــــــــــْى ـ َّٛ  ٝجُ

 

 ات :المفرد

ـ٢َُّ  -ٗٞجكَ  ٛرس َجتىز ٖٓ َّللا )ؼ( : ٗحكِس-  جُـ٠ × جُٜىٟ  : جٍُٖى  - و :  – جُٜىج٣س ٝجٍُٖى × : ج٬ٍُٟ )ؿٟٞ(جُ ٌْ ِٞ جُ

ْىٌ × جُكٌٟٞ ٝج٩ض٤حٕ  َّٛ ْىٌ: جٍُؾٞع ٝج٫ٍٗٛجف  –جُ َّٛ و .× جُ ٌْ ِٞ  جُ

 الشرح:

 .  ٍ ٌٍٓٝٙ ك٠ ًَ ق٤ٖ ٝٝهصئٕ جُٜىج٣س ٛرس ٖٓ َّللا ٣ٔ٘كٜح ٖٓ ٣ٗحء ٖٓ ػرحوٙ ، ٝئٕ ج٬ُٟ -

 ألوان الجمال:

- ( ٌُٖى ٗحكِس ٍُّ ُٖى ٗحكِسٌ(: ق٤ع ٌٚٞ جٍُٖى ذحُ٘حكِس جُط٠ ضٜىٟ ، ُِطؿ٤ْٓ  ضُٜــَىٟ ُٛحِقرِٜح جُ ٍُّ  (: )ضٗر٤ٚ ذ٤ِؾ(: ك٠ )جُ

 -ُٗٔرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ )ٗحكِسٌ ضُٜـــــَىٟ ُٛحِقرِٜح( : )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس(  ق٤ع ٌٚٞ جُ٘حكِس ذٜى٣س ضٜىٟ ، غْ قًف ج

 ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ )ضٜىٟ( ُِطؿ٤ْٓ .

- ج( ٌُ ــْى َّٛ ٌُِٞو ٝجُ ٙ ٓ٘ٚ جُ ٍَ ٌُ٠ّ ٣ ـِ (:)ج٫ْطؼحٌز ج٤ٌُ٘ٔس( :ق٤ع ٖرٚ جُـ٠ ذؼىٝ ٣ٌٍٙ ، غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُ

 ُٞجَٓٚ ٣ىٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ جُلؼَ )٣ٌٍٙ( ُِطٗه٤ٙ. ٝضٞق٠ ذورف جُـ٠ ٝجُط٘ل٤ٍ ٓ٘ٚ . 

- ( ٍُّ ـ٠َُّ  -ٖى جُ  (: )٠رحم(.٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .جُ

- ( و ٌْ ِٞ ىٌ –جُ ّٛ  (: )٠رحم(.٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .جُ

- ( ٌُ ــْى َّٛ ٌُِٞو ٝجُ ٙ ٓ٘ٚ جُ ٍَ ٌِٞو( ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ.٣ٌُ  (: أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ ٖرٚ جُؿِٔس )ٓ٘ٚ( ػ٠ِ ٗحتد جُلحػَ )جُ

- (ٟئ٣ؿحَضُٜى :) . ذكًف جُلحػَ ُِؼِْ ذٚ ٝضؼظ٤ٔٚ ٝٛٞ َّللا ْركحٗٚ ٝضؼح٠ُ 

- (ٓؼٍكس ُِطؼظ٤ْ .   جٍُٖى :)    - . ٍجُـ٠(:ٓؼٍكس ُِطكو٤(  

- (نرٍٟ ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى  ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس .أِْٞخ جُر٤ص :) 
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8-  ٍُ ًـــــــــــــــــ ًِّ               ًٔــــــــــــــــح ُِِوُُِــــــــــــٞخِ  َق٤َـــــــــــــــحزٌ  ك٤ــــــــــــٚ ٝجُ

  

ــــــــــــــ٢  ــــــــــــــرِ  ٣ُك٤ِ ــــــــــــــح ئيج ٬وَ جُ ــــــــــــــص ٓ ٍُ  ٓحضَ ـــــــــــــــ طَــ َٔ  جُ

 

 المفردات :

 -: ذوحء ٝ ٝػ٤ٕ ٝ ٗٔحء ٝجٍُٔجو ٌجقس ْٝؼحوز )ؼ( ق٤ٞجش )ق٢٤(  ق٤حز –جُوٍإٓ ٝجُىػحء ٝج٬ُٛز )ؼ( ج٧يًحٌ  : جًًٍُ  -

 .   ٓٞش × 

 الشرح:

 .  ٤ٜح ذحًًٍُ ٝجُىػحء ٝض٬ٝز جُوٍإٓ ضٓؼى جُوِٞخ ٝضك٤ح ًٔح ٣ك٠٤ ٓحء جُٔطٍ جُر٬و ذٌَ ٓح ك -

 ألوان الجمال:

- ( ِك٤ٚ َق٤َـــحزٌ ُِِوُُِٞخ ٍُ ًـــــ ًِّ (: )ضٗر٤ٚ ذ٤ِؾ(: ق٤ع ٌٚٞ جًًٍُ ذحُك٤حز ُِوِٞخ ، ُِط٤ٞٞف ، ٣ٝٞق٠ ذو٤ٔس جًًٍُ ٝأغٍٙ ٝجُ

 ك٠ ئق٤حء ْٝؼحوز جُوِٞخ .

- (ًِٚ ق٤ع ٌٚٞ قحٍ جًًٍُ ذحُ٘ٓرس ُِوِٞخ ذكحٍ جُٔطٍ جًُٟ ٣ك٤جُر٤ص:)٠ جُر٬و ، ُِط٤ٞٞف . ٣ٝٞق٠ (: )ضٗر٤ٚ ضٔػ٠ِ٤

 ذو٤ٔس جًًٍُ ٝأغٍٙ ك٠ ئق٤حء ْٝؼحوز جُوِٞخ .

- ( ٍُ طَـــ َٔ (:)جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس (:ق٤ع ٌٚٞجُر٬و ذاٗٓحٕ ٣ك٤ح ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٣ُك٢ِ٤ جُر٬َِو ئيج ٓح ٓحضَص جُ

 و .ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ )٣ك٠٤( ُِطٗه٤ٙ ، ٝضٞق٠ ذأ٤ٔٛس جُٔطٍ ك٠ ق٤حز جُر٬

- (ج٧ق٤حء ، ٍْٝ جُؿٔحٍ جُر٬و )ٍٓؿحَ ٍَْٓ(.ػٖ ج٧ق٤حء  ػ٬هطٚ جُٔك٤ِس ، ق٤ع أ٠ِن  )جُٔكَ( جُر٬و ٝأٌجو )جُكح( :)

 ج٣٩ؿحَ ٝجُىهس ك٠ جنط٤حٌ جُؼ٬هس.

- ( ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو .ٓحضص -٣ُك٠٤.)٠رحم( :) 

- (طَـــ َٔ (:أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ جُٔلؼٍٞ ذٚ )جُر٬و( ػ٠ِ جُلحػَ )جُٔطٍ( ُِط٤ًٞى ٝجُطه٤ٛٙ . ٍُ ٣ُك٢ِ٤ جُر٬َِو ئيج ٓح ٓحضَص جُ

 ٝٛٞ أِْٞخ ٓإًى ذٔح جُُجتىز .

- (كؼَ ٟٓحٌع ُِطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز .٣ُك٢ِ٤ :) 

- ٌ٣ُك٢ِ٤( : ٓكٖٓ ذى٣ؼ٢ / ؾ٘حِ جٖطوحه٢ ٗحهٙ ٣ؼط٢ ؾٍْحً ٤ْٞٓو٤حً ٣طٍخ ج٧يٕ -)َق٤َحز 

- ( ٍُ ًـــــ ًِّ  )ق٤حز( : ٌٍٗز ُِطؼظ٤ْ . –(:ٓؼٍكس ُِطؼظ٤ْ . جُٔطٍ -ٝجُ

- (نرٍٟ ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى  ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔسأِْٞخ جُر٤ص :) . 

9-  ُْ ــــــــــ٠ ٣َؿُِــــــــــٞ ٝجُِؼِــــــــــ َٔ              ٚــــــــــحقرِٚ هِــــــــــدِ  ػـــــــــــٖ جَُؼ

  

ــــــــــــــح  ــــــــــــــ٢ ًٔ ــــــــــــــٞجوَ  ٣ُؿِّ ــــــــــــــسِ  ْ ٍُ  جُظُِّٔ ـــــــــــــــ ــــ َٔ  جُوَ

 

 المفردات :

: جُظ٬ّ )ؼ( جُظُِّٔسِ  -٣ػرص × : ٣ٞٞف ٝجٍُٔجو ٣ُ٣َ ٣ٝٔكٞ )ؾِٞ( ٣ؿِٞ -جُؿَٜ   )ؼ( جُؼِّٞ × س ٝج٩وٌجى جُٔؼٍك : جُؼِْ  -

 .: )ؼ( ج٧هٔحٌ  جُؤٍ - أْٞوز )ؼ( ػطٔس : ْٞجو -جٌُ٘ٞ ٝج٤ُٟحء ×  جُظُِْ 

 الشرح:

 .  ٝجُؼِْ ٣ؿِٞ ٣ُ٣َٝ ٚىأ جُوِٞخ ، ًٔح ٣ُ٣َ ٌٗٞ جُؤٍ  ٬ّ ج٤َُِ  -

 مال:ألوان الج

- (٠ َٔ ُْ ٣َؿُِٞ جَُؼ : ق٤ع ٌٚٞ جُؼِْ ذاٗٓحٕ ٣ؿِٞ، غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ (جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس)(: ٝجُِؼِ

ٝٛٞ جُلؼَ ٣ؿِٞ ، ُِطٗه٤ٙ ، أٝ ٌٚٞ جُؼ٠ٔ ذٛىأ ٣ُؿ٠ِ غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ ٣ؿِٞ 

 كحٌذس جُؿَٜ .ُِطؿ٤ْٓ .٣ٝٞق٠ ذو٤ٔس جُؼِْ ٝأغٍٙ ك٠ ٓ

- (جُؼ٠ٔ :) ُؼ٠ٔ غْ قًف جُٔٗرٚ ٍٝٚـ ذحُٔٗرٚ ذٚ ، ُِط٤ٞٞف ، ٝضٞق٠ حق٤ع ٌٚٞ جُؿَٜ ذ٤س (.ض٣ٍٛك)جْطؼحٌز

 ذٌٍٟ جُؿَٜ ٝهركٚ .

- ( ٍُ ـــــ َٔ : ق٤ع ٌٚٞ جُؤٍ ذاٗٓحٕ ٣ؿِٞ، غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ (جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس)(: ٣ُؿ٢ِّ ْٞجَو جُظُِِّٔس جُوَ

ٝٛٞ جُلؼَ ٣ؿِٞ ، ُِطٗه٤ٙ ، أٝ ٌٚٞ جُظِٔس ذٛىأ ٣ُؿ٠ِ غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ  ُٞجَٓٚ

 ٣ؿِٞ ُِط٤ٞٞف .
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- (ًِٚ جُر٤ص :) ، ّ٣ٝٞق٠ضٗر٤ٚ ضٔػ٢ِ٤ ق٤ع ٖرٚ قحٍ جُؼِْ ٝٛٞ ٣ٌٗق ٣ُ٣َٝ جُؿَٜ ذكحٍ جُؤٍ ٝٛٞ ٣ُ٣َ جُظ٬ 

 .أ٤ٔٛس جُؼِْ ك٢ ق٤حز ًَ ئٗٓحٕذ

- (جُؼ٠ٔ -ِْ جُؼ :)(٠رحم.). ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو 

- ( ِْجُؼ٠ٔ -جُؼ :)(ٙؾ٘حِ ٗحه).ًُٖٛ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝكٍى ج : 

- ( جُؤٍ -جُظِٔس :)(٠رحم.). ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝرٍَٙ ٣ٝإًىٙ ذحُطٟحو 

- ( ٍُ ـــــ َٔ ( . ُِط٤ًٞى (:أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ ج٣ُُؿ٢ِّ ْٞجَو جُظُِِّٔس جُوَ ٍُ ٔلؼٍٞ ذٚ )ْٞجَو جُظِِٔس( ػ٠ِ جُلحػَ )جُؤ

 ٝجُطه٤ٛٙ .

- ( ُْ  (:ٓؼٍكس ُِطؼظ٤ْ .جُؤٍ - جُؼِ

- ( ِٞكؼَ ٟٓحٌع ُِطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز .٢ؿ٣ُِ  -٣ؿ :) 

- (نرٍٟ ُِطو٣ٍٍ ٝجُط٤ًٞى  ٣ٝؿٍٟ ٓؿٍٟ جُكٌٔس .أِْٞخ جُر٤ص :) 

 

 التعلٌق العام على النص.

 ٘ط٢ٔ جُ٘ٙ ئ٢ُ جُؼٍٛ ج١ٞٓ٧ .٣ -

 :ؿٍٜ جُ٘ٙ -

 ك٢ ٝضؿٍذطٚ جُٗحػٍ نرٍز ٝئذٍجَ ذحُك٤حز هحتِٚ ٝنرٍضٚ قٌٔس ػٖ ٣ؼرٍ ٝج٩ٌٖحو ج١ًُ جُ٘ٛف ؿٍٜ ئ٠ُ جُ٘ٙ ًٛج ٣٘ط٢ٔ 

 جُؼ٣ُُ. ػرى ذٖ ػٍٔ جُه٤ِلس ٖٓ ُٗٛف يُي ك٢ ٓ٘طِوًح جُك٤حز

  .ج٧ذ٤حش    ك٢ج٧ْح٤ُد ج٫ٗٗحت٤س  ػَِ ًػٍز -

 ًٛج ئ٢ُ ؿٍٜ جُ٘ٙ كٜٞ ُِ٘ٛف ٝجُٞػظ ٓٔح ٣كطحؼ ئ٢ُ ٗىجء ٝأٍٓ ٝضٞؾ٤ٚ ٝقع ًِٜٝح جٗٗحت٤س . ٣ٍؾغ

َْ آغٍ جُٗحػٍ ج٧ِْٞخ جُهر١ٍ ك٢ ج٧ذ٤حش    - ُِ 

آغٍ جُٗحػٍ ج٧ِْٞخ جُهر١ٍ ك٢ ج٧ذ٤حش ؛ ٧ٗٚ ٣ؼٍٜ قوحتن ٝجهؼس ٫ ٓؿحٍ ُِٗي ك٤ٜح ، ُٝطو٣ٍٍ جُٔؼ٠٘ ٝض٤ٞٞكٚ ، 

 ٜٓح جُٗحػٍ ٬٣تٜٔح ج٧ِْٞخ جُهر١ٍ جُوحتْ ػ٠ِ ج٩ه٘حع ْٝٞم ج٧وُس.ٝج٤ُٛ٘كس جُط٢ ٣وى

 جُٓٔحش ج٧ِْٞذ٤س ُِٗحػٍ: -

 ج٩ه٘حع ذٌٛٞ جُكٌٔس ٝج٤ُٛ٘كس. - ٕ              .ج٫ػطٔحو ػ٢ِ جُٔؼؿْ جُوٍآ٢ٗ  - ٔ

 ٣ٍ.جُٔرحٍٖز ٝجُهطحذ٤س ٝجُطوٍ - ٗػىّ جُطٌِق ك٢ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س.                  - ٖ

 .ٝ ج٩ٗٗحت٢ ض٘ٞع ج٧ْح٤ُد ذ٤ٖ جُهر١ٍ  - ٙٝٞٞـ جُِـس ٬ْْٝس جُؼرحٌز.                        - ٘

 ج٬ُٔٓف جُٗه٤ٛس ُِٗحػٍ: -

ًٜح ٓكىغًح. - ٔ  ٚحقد غوحكس و٤٘٣س ٝجؾطٔحػ٤س ٧ٗٚ ًحٕ كو٤

 ق٣ٍٙ ػ٠ِ ضوى٣ْ ج٤ُٛ٘كس. - ٖ  ق٤ٌْ ٓؿٍخ ُِك٤حز. - ٕ

 

 حٌاةعلى نص العلم  تـدرٌـبـات

(ٔ) 

 ٌُ َٞ ــــــــــ ُّٓ ِٙ جُ ــــــــــِى ْٖ ِػ٘ ــــــــــ ِٓ ــــــــــْص  َُ ُِ ١ًِ أُٗ ــــــــــ ِْ جُ  ذِحْـــــــــــ

  
  ٍُ َٔ ـــــــــــــ ــــــــــــح ُػ ــــــــــــُى ٣ ــــــــــــح ذَؼ َّٓ ِ أ ـــــــــــــُٔى لَّ  .ٝجَُكــــــــ

 
  ًٌَ ــــــــــــ ـــــــــــأض٢ ٝٓـــــــــــح ضَــ ُْ ٓـــــــــــح ض ــــــــــــَِ ـــــــــــَص ضَؼـ  ئٕ ً٘

  
  ٌُ ًَ ـــــــــــُغ جَُكــــــــــــ ـــــــــــٖ ػِـــــــــــ٠ َقـــــــــــــًٌ هـــــــــــى ٣َ٘لَ ٌُ  .كَ

 
ُِِٚٛ ـــــــــــــح أٗـــــــــــــص َؾــــــــــــــح ّٔ َِ ػ ٍِ جُ٘ـــــــــــــح  ٝجْــــــــــــــطَهرِ

  
ــــــــــــ  ــــــــــــى ٣َؿِ ــــــــــــَص كو ٤ ِٔ ٍُ ئيج َػ ــــــــــــ ــــــــــــ٠ جَُهرَ َٔ  .ٞ جَُؼ

 
 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

 ٍٓجوف ًِٔس"  ضًٌ " ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ. -ٔ

 تجمع. ׄ      تترك ׄ       تبدد ׄ     تنتقً  ׄ  
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 ٍٓجوف ًِٔس"  ٣ؿِٞ " ك٢ جُر٤ص جُػحُع. -ٕ

 ٌزٌل. ׄ      ٌكشؾ ׄ     ٌظهر  ׄ     ٌخرج   ׄ  

 ر٤ص جُػح٢ٗ ."ك٢ جُ ٟٓحو ًِٔس  " ضأض٢ -ٖ

 ٌعرض . ׄ     ٌذهب  ׄ      ٌترك ׄ      ٌنصرؾ ׄ  

  جُؿُت٤س ك٢ جُر٤ص جُػحُع جُلٌٍز  -   -ٗ

 البعد عن الظلم ׄ     مشاورة أهل العلم ׄ     الحذر ٌنفع ׄ     ضرورة الحذر ׄ  

 ٗٞع جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس ك٢ هُٞٚ:" هى ٣٘لغ جُكًٌ "ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ: -٘

 مجاز مرسل ׄ     تشبٌه  ׄ    مكنٌة استعارة  ׄ    استعارة تصرحٌة  ׄ  

 ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ -ٙ

 مراعاة نظٌر ׄ    تصرٌع ׄ      طباق ׄ     جناسׄ  

 ذ٤ٖ ًِٔس" ضأض٢ " ٝ " ضًٌ" ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ: -7

 مراعاة مظٌر ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ      طباق ׄ  

 ٌٓٞ" ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ:جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ  ك٢ هُٞٚ " ذحْْ ج١ًُ أُُٗص ٖٓ ػ٘ىٙ جُ - -8

 مجاز مرسل ׄ      كناٌة ׄ    استعارة مكنٌة ׄ     تشبٌه ׄ  

 ٗٞع ج٩ٗٗحء ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ: - -9

 نداء ׄ      استفهام ׄ      نهً ׄ      أمر  ׄ  

 ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ  ئ٣ؿحَ ذكًف: - ٓٔ

 الخبر ׄ      المبتدأ ׄ     المفعول ׄ     الفاعل ׄ  

 ٢:جُـٍٜ ٖٓ ج٧ٍٓ ك٢ جُر٤ص جُػحٗ - -ٔٔ

 االلتماس ׄ      التمنً ׄ     النصح ׄ     الدعاء ׄ  

 " أُُٗص ٖٓ ػ٘ىٙ جٌُٓٞ " أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ : - -ٕٔ

 المفعول ׄ     الجار والمجرور ׄ      الخبر ׄ     المبتدأ ׄ  

 ٗٞػٚ ئ٠٘حخ ذــــ جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢ ج٠٩٘حخ  - ٖٔ

 التذٌٌل ׄ      االعتراض ׄ     اإلجمال بعد التفصٌل ׄ      التكرار ׄ  

 ك٢ جُر٤ص جُػحُع : جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ ك٢ هُٞٚ:"  جُ٘حِ"  -ٗٔ

 مجاز مرسل  ׄ     مكنٌة استعارة ׄ      تشبٌه ׄ       كناٌة ׄ  

 ك٢ جُر٤ص جُػحُع  أِْٞخ هٍٛ  ٤ِْٝطٚ : -٘ٔ

 استخدام إنما ׄ         التقدٌم والتؤخٌر ׄ    النفً وإالستثناء ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر ׄ  

 حػٍ ًٔح ٣رىٝ ٖٓ ج٧ذ٤حش :ٖٓ ْٔحش أِْٞخ جُٗ – ٙٔ

 تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاءׄ       كثرة المحسنات البدٌعٌةׄ  

 الثانٌة والثالثةׄ       المباشرة والخطابٌة والتقرٌر.ׄ  

 ( ps://dardery.site/archives/2447httُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2447


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 193

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٕ) 

   ِٚ ـــــــــــــٍ ذكــــــــــــــحَؾط ٌَ ٫ ٣َظلَ ـــــــــــــٖ ٣َطُِـــــــــــــِد جَُؿـــــــــــــٞ َٓ 

  
  ٍُ  .ٝ ٠حُِـــــــــُد جُكــــــــــنِّ هــــــــــى ٣ُٜـــــــــــَىٟ ُــــــــــٚ جُظَّلـــــــــــَ

 
ٌٍ ضَٗــــــــــــل٠َ جُوِـــــــــُٞخ ذٜـــــــــح   ُٜـــــــــَىٟ ِػرَـــــــــ  ٝكـــــــــ٢ جُ

  
  ٍُ َّٗؿــــــــــــَ ٤ِّٚ جُ ِٔ ْـــــــــــ َٝ ـــــــــــٖ  ٍُ ػ ـــــــــــ ِٟ ـــــــــــِع ٣َ٘ ـ٤َ  .ًحُ

 
 ِٛ ًَؿــــــــــــــــح َّ ُيٝ جُِؼــــــــــــــــِْ ذـــــــــــــــحُطَّوٟٞ   ِِٜحُٝـــــــــــــــ٤

  
  ٍُ ـــــــــــــــ َٛ ٠ ٓـــــــــــح ُـــــــــــٚ ذَ َٔ ٍُ ًأػـــــــــــــ  .٫ٝ جُرَٛــــــــــــ٤

 
 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

 " ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ. جُؿٌٍٞٓجوف ًِٔس"   -ٔ

ٌْؾׄ      الظلم ׄ   مׄ     الَح ٌْ  كل ما سبق ׄ     الَض

 "ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ. ضٗل٠ٟٓحو ًِٔس  "  -ٕ

 اإللحاد ׄ      تسقمׄ      تقوىׄ       تبرأׄ  

ٍُ ؾٔغ " ًِٔس "  -ٖ  ":ك٢ جُر٤ص جُػحُع :جُرَٛـ٤

 البصٌرات ׄ     البصابر ׄ      األبصارׄ       البصراء ׄ  

 "ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ:ضَٗـــل٠َ جُوُِٞخ ذٜح  ٗٞع جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس ك٢ هُٞٚ:"  -ٗ

 مجاز مرسل ׄ     تشبٌه ׄ    استعارة مكنٌة ׄ     استعارة تصرحٌة ׄ  

 ٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝٗٞع جُٔك -٘

 مراعاة نظٌر ׄ     تصرٌع ׄ      طباق    ׄ      مقابلة       ׄ  

 ذ٤ٖ هُٞٚ: " جُر٤ٍٛ" ٝ " ٓح ُٚ ذٍٛ" ك٢ جُر٤ص جُػحُع: -ٙ

 مراعاة مظٌر ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ       طباق ׄ  

ِِِٜٛح ٗٞع جُطٗر٤ٚ ك٢ هُٞٚ "  - -7 ًَؿـح َّ ُيٝ جُِؼـِْ ذحُطَّوٟٞ   ٤ص جُػحُع:" ك٢ جُر٤ُٝ

 ضمنً ׄ     تمثٌلً ׄ      منفً ׄ       بلٌػ ׄ  

 ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ  ئ٣ؿحَ ذكًف: - 8

 الخبر ׄ     المبتدأ ׄ     المفعول ׄ      الفاعل ׄ  

 جُـٍٜ ٖٓ جُهرٍ ك٢  جُر٤ص جُػح٢ٗ: - -9

 السخرٌة ׄ     إظهار الحزن ׄ     النصح ׄ      التعجب ׄ  

َّٗؿ"  - -ٓٔ ٤ِّٚ جُ ِٔ ْ َٝ ٍُ ػٖ  ِٟ ـ٤َِع ٣َ٘ ٍُ ًحُ  " أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ : ـَ

 المفعول ׄ    الجار والمجرور ׄ      الخبر ׄ      المبتدأ ׄ  

ٍُ جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ ك٢ هُٞٚ:"    -ٔٔ  ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ: " ٣ُٜـَىٟ ُٚ جُظَّلـَ

  تصرٌحٌة استعارة ׄ    مكنٌة استعارة ׄ      تشبٌه ׄ       كناٌة ׄ  

 ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ  أِْٞخ هٍٛ  ٤ِْٝطٚ : -ٕٔ

 استخدام إنما ׄ    التقدٌم والتؤخٌر ׄ    النفً وإالستثناء ׄ     المبتدأ والخبر تعرٌؾ ׄ  

 ػ٬هس هُٞٚ:  " ٫ ٣ظلٍ ذكحؾطٚ "  ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ  ذٔح هرِٚ : -ٖٔ

 نتٌجة .ׄ      تفصٌلׄ     تعلٌل ׄ      توضٌح   ׄ  

 ض٤ٌٍ٘ ًِٔس " ػرٍ "  ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ  أكحو : -ٗٔ

 القلة .ׄ     الكثرة ׄ     ل التهوٌׄ      التعظٌم   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2447ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 
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(ٖ) 

ٖــــــــــــــــُى ٗحكِـــــــــــــــسٌ ضُٜـــــــــــــــَىٟ ُٛحِقـــــــــــــــــــــــرِٜح    ٍُّ  ٝجُ

  
ــــــــــــ  ــــــــــــٚ جُ ٘ٓ ٙ ٍَ ــــــــــــ ــــــــــــ٢ُّ ٣ٌُ ـَ ٌُ ٝجُ ـــــــــــــَى َّٛ  .ٌُِٞو ٝ جُ

 
ــــــــــــِٞخ ًٔــــــــــــح    ٍُ ك٤ــــــــــــٚ َقــــــــــــــــــــــ٤َحزٌ ُِِوُُِ ً ًِّ  ٝ جُــــــــــــ

  
  ٍُ ـــــــــــــ طَ َٔ  .٣ُكــــــــــــــ٢ِ٤ جُـــــــــــــر٬َِو ئيج ٓـــــــــــــح ٓحضَـــــــــــــص جُ

 
ــــــــــ٠ ػــــــــــٖ هِــــــــــِد ٚــــــــــحقرِٚ   َٔ ــــــــــٞ جَُؼ ُْ ٣َؿُِ  ٝجُِؼِــــــــــ

  
  ٍُ ـــــــــــــ َٔ ـــــــــــــِس جُوَ ـــــــــــــ٢ ْــــــــــــــٞجَو جُظُِّٔ ـــــــــــــح ٣ُؿِ ًٔ. 

 
 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

 وف ًِٔس"  جٍُٖى " ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ.ٍٓج -ٔ

 .اإلعٌاء ׄ      التشاؼلׄ     المرض  ׄ       اللهوׄ  

 ٍٓجوف ًِٔس"  ٗحكِس " ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ. -ٕ

 .تطلعاتًׄ      صؽريׄ      حبًׄ      أشواقًׄ  

 "ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ. ٟٓحو ًِٔس  " جُـ٢ -ٖ

 . التعللׄ     الفراغׄ     التلهً ׄ      التشاؼل ׄ  

 ":ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ :  غ " ًِٔس " جًًٍُؾٔ -ٗ

 مٌافً      ׄ     منابؾ ׄ      موانؾׄ      مناؾ  ׄ  

ٌُ ٗٞع جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس ك٢ هُٞٚ:"  -٘ ـَى َّٛ ٌُِٞو ٝ جُ ٙ ٓ٘ٚ جُ ٍَ ـ٢َُّ ٣ٌُ  "ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ: ٝجُ

 مجاز مرسل ׄ     تشبٌه ׄ    استعارة مكنٌة ׄ     استعارة تصرحٌة ׄ  

 ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ -ٙ

 مراعاة نظٌر ׄ     تصرٌع ׄ      طباق ׄ      مقابلة ׄ  

 ذ٤ٖ ًِٔس" جٌُٞو" ٝ " جُٛىٌ" ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ: -7

 مراعاة مظٌر ׄ     جناس  ׄ     ترادؾ ׄ       طباق ׄ  

 ٗٞع جُطٗر٤ٚ ك٢ هُٞٚ " ٝجًًٍُ ٗحكِس" ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ: - -8

 ضمنً ׄ     تمثٌلً ׄ     مجمل ׄ       بلٌػ ׄ  

 ٞع ج٧ِْٞخ ك٢ ج٧ذ٤حش:ٗ - -9

 خبري لفظا إنشابً معنى ׄ     إنشابً ׄ       خبري  ׄ  

 ك٢ جُر٤ص ج٧ٍٝ  ئ٣ؿحَ ذكًف: - ٓٔ

 الخبر ׄ     المبتدأ ׄ     المفعول ׄ      الفاعل ׄ  

ٔٔ- -  " ٍُ َٔ  " أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ :ًٔح ٣ُؿ٢ِ ْـٞجَو جُظُِِّٔس جُوَ

 المفعول ׄ     الفاعل ׄ      الخبر ׄ      المبتدأ ׄ  

 ٗٞػٚ ئ٠٘حخ ذــــ جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢ ج٠٩٘حخ  - ٕٔ

  التعلٌل ׄ     االعتراض ׄ      اإلجمال بعد التفصٌل ׄ      التكرار ׄ  

 ك٢ جُر٤ص جُػحُع: جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ ك٢ هُٞٚ:"  جُؼ٠ٔ"  -ٖٔ

  تصرٌحٌة استعارة ׄ     مكنٌة استعارة ׄ     تشبٌه ׄ      كناٌة ׄ  

 ٍَْٓ ػ٬هطٚ : :ك٢ هُٞٚ: " ٣ك٢٤ جُر٬و " ٓؿحَ   -ٗٔ

 الحالٌة ׄ      المحلٌة ׄ     الكلٌة ׄ     الجزبٌة ׄ  

 ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ  أِْٞخ هٍٛ  ٤ِْٝطٚ : -٘ٔ

 استخدام إنما ׄ     التقدٌم والتؤخٌر ׄ    النفً وإالستثناء ׄ    تعرٌؾ المبتدأ والخبر ׄ  

 ض٤ٌٍ٘ ًِٔس " ق٤حز"  ك٢ جُر٤ص جُػح٢ٗ  أكحو : -ٙٔ

 القلة .ׄ      الكثرة ׄ      التهوٌلׄ     التعظٌم   ׄ  
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 ٣٘ط٢ٔ جُ٘ٙ ئ٠ُ ٖؼٍ : – 7ٔ

 المدح ׄ      الوصؾ ׄ    الوعظ واإلرشاد ׄ     الحكمة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2447ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 

 على الشعر فً العصر األموي نصوص حرةالمنزلً(  )الواجب

 

(ٔ) 

  ٌقول سابق بن عبد هللا البربري:

ٔ-  ُّ ـــــــــــ٘ل ـــــــــــقُ  جُ ـــــــــــى٤ٗح ضٌََِ ـــــــــــى ذحُ ـــــــــــص ٝه َٔ  َػِِ

  
ــــــــــ٬ٓسَ  إٔ     َّٓ ـــــــــــح ٓــــــــــح ضَـــــــــــٍىُ  ٜٓ٘ــــــــــح جُ َٜ  ك٤

 
ٕ-  ِ ـــــــــــح َّٝللاَّ ـــــــــــص ٓ ـــــــــــ٢ هَََ٘ؼ ِٓ ـــــــــــص ذٔـــــــــــح َٗل َِهَ ٌُ 

  
ـــــــــــــٖ     ـــــــــــــس ٓ َٗ ؼ٤ َٔ ـــــــــــــح ْـــــــــــــٞفَ  ئ٫ جُ  ٣ٌل٤ٜ

 
ــــــــــــــح -ٖ ًَ  أٓٞجُُ٘ ــــــــــــــ ــــــــــــــٍجظِ  ١ُِٝ ٤ ِٔ ــــــــــــــح جُ ُؼٜ َٔ  َٗؿ

  
ــــــــــــــح     ٗ ٌُ جخِ  ُٝوٝ ٍَ ــــــــــــــ ٍِ  َُِه ــــــــــــــىَّٛ  َٗر٤ٜ٘ــــــــــــــح جُ

 
ٗ-  َٖ ــــــــ ــــــــٞىُ  أ٣ ُِ ُٔ ــــــــ٢ جُ ــــــــح ػــــــــٖ جُط ــــــــص َنطرِٜ  َؿلََِ

  
ـــــــــوَحٛح قطـــــــــ٠     َْ  ِِ ـــــــــٞشِ  ذٌـــــــــأ َٔ  ْـــــــــحه٤ٜح جُ

 
ش -٘ ٍَّ ٓحٗــــــــــــــــح َؿــــــــــــــــ ِــــــــــــــــيٍ  ََ ُٔ َّ  ٫ ذِ  ُــــــــــــــــٚ وٝج

  
ٔـــــــــح َؾٜـــــــــ٬     ًَ  ٍَّ ٤ِّٜ٘ـــــــــح ٓـــــــــٖ ٗلٓـــــــــح َؿـــــــــ َٔ ُ٣ 

 
ٗــــــــــح َىجظِ ج٧َقــــــــــ ػِــــــــــ٠ ٣َروَــــــــــ٠ ك٤ٌــــــــــقَ  -ٙ ٍُ  َؿحذِ

  
ـــــــــــــــــح     ـــــــــــــــــى ًأَّٗ٘ ـــــــــــــــــح ه ٤ِٜٛـــــــــــــــــح أ ََِّطَ٘  َوٝج

 
ٍُ  ٓــــــــــٖ ًــــــــــْ -7 ضِــــــــــٚ ذؼــــــــــى ْــــــــــ٤َِو٠َ ػ٣ُــــــــــ َُّ  ِػ

  
٤ٌِٜح ٣ٞٓـــــــــــــــــــح ٝٞـــــــــــــــــــحقٌسٍ  ُي٫ً      ـــــــــــــــــــطَر ْ 

 
ــــــــــــــــ٢ ُُِٝكطُــــــــــــــــٞفِ  -8 َُّ  ضٍُذِّ ــــــــــــــــَؼسٍ  ًــــــــــــــــ ِٞ ٍ ُٓ 

  
ــــــــــــــــحخِ      َٓ ٟ ُِِٝك ٍَ ـَ  ذَــــــــــــــــ ج َٝ  ذح٣ٌٜــــــــــــــــح ج٧ٌ

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 بما قبله ؟ الرابعالبٌت  ساقٌها " فً الَموتِ  بكؤسِ  َسَقاها قوله :" حتى عبلقة -ٔ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

ة األؼراض أيِّ  إلى -ٕ ٌَّ  العصر اإلسبلمً؟ فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الحكمة، ׄ    .والتقرب إلى هللاالتوجٌه إلى االتصاؾ بالتقوى  ،  فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ٌة صفاته عن بعًٌدا األخبلقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ  .الحسِّ

ز الرثاء، ׄ    .إظهار الحزن واأللم على فقد األحبة وبٌان مكاتنتهم الدٌنٌة فً َتَركَّ

ز ،شعر الزهد  ׄ    .الزابل عٌمهاون الحٌاة متع فى التذكٌر بالموت والتحذٌر من االنؽماس فً َتَركَّ

 :الرابع ً البٌت َؼَفلَت" ف َخطبِها عن التً الُملُوكُ  أٌنَ فً"  االستفهامالؽرض من  –مما ٌلً  –حدد  -ٖ

 . التهكم والسخرٌة ׄ    . التعجب والنفً ׄ                       .الحزن والحسرة ׄ      التعظٌم ׄ  

 ؟األول البٌت سٌاق من تفهم كما « َتكلَؾُ  » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -ٗ

 .تبؽض ׄ     . تتعلق ׄ    .تتعب ׄ   .تتحمل ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟الرابع البٌت فً  الَموِت "  بكؤسِ  َسَقاها فً قوله :" حتى  البدٌعً المحسن ما نوع   -٘

   طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ       جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 مراعاة نظٌر ، إثارة الذهن ׄ       ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاحسن تقسٌمׄ  

 

https://dardery.site/archives/2447
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ٌِّن كناٌة، الثالث البٌت َنجَمُعها "فً الِمٌراثِ  لَِذوي قوله :" أموالُنا فً -ٙ  .جمالها وسر نوعها، فب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ  

 .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ  

 ما عدا: اإلسبلم صدر عصر فً شعر الزهد سمات كل مما ٌلً من لؤلبٌات السابقة، َفهمك ضوء فً -7

 يًٍ جُٔٞشج٩ًػحٌ ٖٓ ׄ   ػىّ ج٫ٗـٔحِ ك٠ ٓطغ جُك٤حز ٝٗؼ٤ٜٔح جُُجتَ.جُىػٞز ئ٠ُ ׄ  

 ضأ٤٣ى جُكحًْׄ   جُطوٗق ٝجُلٍجٌئ٠ُ َّللا ٖٓ جُى٤ٗح ٝٓطحػٜح.جُىػٞز ئ٠ُ ׄ  

 جمالها؟ سر ؟ وما الرابع" فً البٌت  الَموتِ  بكؤسِ ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -8

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ        .تشبٌه تمثٌلً ، التوضٌح ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التجسٌد بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 :  الخامس" فً البٌت ٌَُمنٌِّها  من نفسا َؼرَّ  َكما وسٌلة القصر فً"  -مما ٌلً –حدد  -9

 إنما استخدامׄ       واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر التقدٌمׄ     والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

لَقى عزٌزٍ  من كمنوع األسلوب فً"   -ٓٔ ٌَ تِه  بعد س  : السابعالبٌت  ًف " ِعزَّ

     إنشابً طلبً للنصحׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ       إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : نكرة  السابعفً البٌت  ( ُذالً : ) كلمة جاءت  -ٔٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ جُر٤ص جُػحُع ٛٞ: –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٕٔ

 االزدواج.ׄ     حسن تقسٌم       ׄ     الجناس ׄ      السجعׄ  

 :ٗٞػٚ   جُػح٢ٗك٢ جُر٤ص  ج٣٩ؿحَ  - ٖٔ

 بالقصر إٌجاز ׄ     المبتدأ بحذؾ إٌجاز ׄ    المفعول بحذؾ إٌجاز ׄ     إٌجاز بحذؾ الفاعل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7314جٞـ١ جٍُجذ١     ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ) 
 ()ٕ 

 هحٍ ٓؿٕ٘ٞ ٠ِ٤ُ:

 

ـــــــــْ -ٔ ًَ َٝ  ٍَ َُ  ُـــــــــ٢ هحتِـــــــــ ٍِٛــــــــــح َػٜ٘ـــــــــح جِْـــــــــ ـ٤َ  ذِ

  
ـــــــــــيَ      َيُِ ـــــــــــٖ َٝ ِٓ  ٍِ ـــــــــــٞ ٖـــــــــــحزِ  هَ ُٞ  َػؿ٤ـــــــــــدُ  جُ

 
ـــــــــــــــصُ  -ٕ َػ٤٘ـــــــــــــــ٢ كَوُِ َٝ  َُّ ِٜ  ُوَٓٞػٜـــــــــــــــح ضَٓـــــــــــــــطَ

  
هَِرــــــــــــــ٢     ــــــــــــــًٝخُ  جَُكر٤ــــــــــــــدِ  ذِأًَ٘ــــــــــــــحفِ  َٝ َ٣ 

 
َٕ  َُــــــــــثِٖ -ٖ ٍِٛح ٣َــــــــــًٝخُ  هَِــــــــــدٌ  ُــــــــــ٢ ًــــــــــح ً ًِ  ذِــــــــــ

  
ــــــــــــــــدٌ      هَِ ــــــــــــــــأُنٍٟ َٝ ــــــــــــــــح ذِ ــــــــــــــــٞخُ  ئَِّٜٗ  َُوُِ

 
ــــــــــــح -ٗ ََ  ك٤َ ــــــــــــ ٍِ  ؾــــــــــــٞو١ ٤َُ ِٞٚــــــــــــح ٢ ذِحُ ــــــــــــاَِّٗ٘  كَ

  
ــــــــــــــــيِ      ٌٖ  ذُِكرِّ ٛــــــــــــــــ جُلُــــــــــــــــإجوُ  ٌَ ث٤ــــــــــــــــدُ  َٝ ًَ 

 
ــــــــــــ٬ -٘ ًــــــــــــ٢ كَ ٍُ ــــــــــــؼحػحً  َٗلٓــــــــــــ٢ ضَط ــــــــــــح َٖ  كَاَِّٜٗ

  
     َٖ ــــــــ ؾــــــــىِ  ِٓ َٞ ــــــــى جُ ــــــــحَوش هَ ــــــــيَ  ً ــــــــًٝخُ  َػ٤َِ  ضَ

 
ـــــــــــ٠ -ٙ أَُو َٝ  َٖ ـــــــــــ ـــــــــــدِّ  ِٓ ـِ  جُُك ٍِّ ـــــــــــ رَ ُٔ زً  جُ ٌَ ـــــــــــٞ َْ 

  
ـــــــــــح     َُٜ  َٖ ـــــــــــ٤ ـــــــــــى١ ذَ ِّ  ِؾِ جُِؼظـــــــــــح ـــــــــــدُ  َٝ  َوذ٤

 
ــــــــــــــــ٢ -7 ئِّٗ ــــــــــــــــ٠ ٧ََْــــــــــــــــطَك٤ِ٤يِ  َٝ ــــــــــــــــح َقطّ أََّٗٔ ًَ 

  
ـــــــــــ٢َّ      ٍِ  َػَِ ـــــــــــ ـــــــــــدِ  ذِظَٜ ـ٤َ ـــــــــــيِ  جُ ٘ ـــــــــــدُ  ِٓ ه٤ ٌَ 
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدابل المتاحة :  -

 تسٌطر على الشاعر فً األبٌات عاطفة : -مما ٌلً -د حد -ٔ

 الٌؤس والتشاإم . ׄ    .الحب واإلعجاب ׄ          .األمل والتفاإل ׄ   الضٌق والؽضب ׄ  

 َكبٌُب " فً البٌت الرابع بما قبله ؟ َوالفُإادُ  َرهنٌ  عبلقة قوله :" َفإِنَّنً بُِحبِّكِ  ما -ٕ

 .توضٌح ׄ     نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ      .تعلٌل ׄ  

 جمالها؟ سر َكبٌُب " فً البٌت الرابع ؟ وما ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" َوالفُإادُ  -ٖ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ        .تشبٌه تمثٌلً ، التوضٌح ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

  للـــداللة على : سادس  نكرةفً البٌت ال ( َسوَرةً : ) كلمة جاءت  -ٗ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

ة األؼراض أيِّ  إلى -٘ ٌَّ  العصر األموي؟ فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الحكمة، ׄ    .التوجٌه إلى االتصاؾ بالتقوى  ، والتقرب إلى هللا فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ٌة صفاته عن بعًٌدا األخبلقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ  .الحسِّ

ز الرثاء، ׄ    .إظهار الحزن واأللم على فقد األحبة وبٌان مكاتنتهم الدٌنٌة فً َتَركَّ

ز الؽزل العذري، ׄ    .التعبٌر عن عاطفة الحب وآالم  البعد وحرقة الشوق فً َتَركَّ

 ض من النهً  فً البٌت الخامس:الؽر –مما ٌلً  –حدد  -ٙ

 . الرجاء ׄ      . االستعطاؾ ׄ                       .االلتماس ׄ      التمنً ׄ  

حِ  » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -7  السادس؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « الُمَبرِّ

 .الكاذب ׄ     الصادق . ׄ    .الضعٌٌؾ ׄ   الشدٌد. ׄ  

ًَّ وسٌلة ا  -مما ٌلً –حدد  -8  َرقٌُب " فً البٌت السابع:   ِمنكِ  الَؽٌبِ  بَِظهرِ  لقصر فً" َكؤَنَّما َعلَ

 إنما استخدامׄ        واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر التقدٌمׄ     والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

 البٌت األول : فً بَِؽٌِرها "  َعنها ِاسلُ  لً قابِلٍ  نوع األسلوب فً قوله:" َوَكم  -9

     إنشابً طلبً للنصحׄ        لتقرٌرخبري لׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ       إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت ُدموَعها "فً  َتسَتِهلُّ  َوَعٌنً فً قوله :"  َفقُلتُ   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٓٔ

   ٌهطباق ، ٌإكد المعنى وٌقوׄ       جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 مراعاة نظٌر ، إثارة الذهنׄ       حسن تقسٌم، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 .المؽزى الضمنً فً البٌت األخٌر استنتج لؤلبٌات السابقة، َفهمك ضوء فً -ٔٔ

 .إٌمان الشاعر بالؽٌب   ׄ      .خوؾ الشاعر الدابم من ؼضب محبوبته  ׄ  

 .وبة للشاعر دابمامراقبة المحب  ׄ        وفاء الشاعر الدابم لمحبوبته  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7316ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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(ٖ) 

 هحٍ ؾ٣ٍٍ:

ٔ-  ٍُ ــــــــــــــــ َٖ  أ٤َٓ ٤٘ ِٓ ــــــــــــــــإ ُٔ ٍٍ  هَٟــــــــــــــــ٠ جُ ــــــــــــــــى  ذَِؼ

  
     ََّ ـــــــــــــــ ََّ  أََق ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدَ  جُِك جِؾطََ٘  جَُكٍجٓـــــــــــــــح َٝ

 
ٕ-  َّْ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــُٚ  َّللَاُ  أَضَ طَ َٔ ٌُْ ِٗؼ ـــــــــــــــــــــــــــ٤  َػَِ

  
َجوَ      ُْ  َّللَاُ  َٝ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٌُ ٌَ ِ  ضَٔحٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُٓ

 
ىَ  -ٖ ٌَ ذـــــــــــــــــح ًُْ كـــــــــــــــــ٢ َٝ ٍِ ٓـــــــــــــــــ٤ ٓـــــــــــــــــ٤ٍجً  َٓ َٓ 

  
ىَ      ٌَ ــــــــــــــــح ذ ــــــــــــــــ٢ َٝ ٌُْ ك ِٓ ــــــــــــــــح و ــــــــــــــــح َٓ وحٓ َٓ 

 
ٍِ  ذَِكـــــــــــــــنِّ  -ٗ ٓـــــــــــــــطَؿ٤ ُٔ ٝػـــــــــــــــحً  ٣َهـــــــــــــــحفُ  جُ ٌَ 

  
ـــــــــــــــــــــيَ  أَٓٓـــــــــــــــــــــ٠ ئِيج      ٣َ٘حٓـــــــــــــــــــــح إَٔ ذَِكرِِ

 
ـــــــــــــــــح -٘ خَّ  ك٤َ ـــــــــــــــــسِ  ٌَ َّ٣ ٍِ ـــــــــــــــــ١ِ  جُرَ ـــــــــــــــــٌٍ أَػ  جً ُٖ

  
ػحك٤َِــــــــــــــــسً      أَذــــــــــــــــنِ  َٝ  ِٛٗــــــــــــــــحٓح َُ٘ــــــــــــــــح َٝ

 
ـــــــــــــــــــــــــح -ٙ غِو٘ ـِ  َٝ ـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــح ئِيج ذِحَُ٘ؿ  ذََِـ٘

  
     َّ ـــــــــــــــح ٍِ  ئِٓ ـــــــــــــــى ـــــــــــــــيَ  جَُؼ ِِ َٔ جُ ـــــــــــــــح َٝ ُٜٔحٓ  جُ

 
7-  َٕ ًــــــــــــــح ــــــــــــــٞىَ  َٝ ــــــــــــــى أَذ ــــــــــــــص هَ َٔ ــــــــــــــى   َػِِ َؼ َٓ 

  
ؼُ      ٍِّ ـــــــــــــــ ُْ  ٣ُلَ ُٜ خَ  َػـــــــــــــــ٘ ٍَ ـــــــــــــــ ٌُ  جُِؼظحٓـــــــــــــــح جُ

 
ــــــــــــــــى -8 هَ ــــــــــــــــىٝىَ  َٝ َؾ َٝ ُْٜ َٓ ٍَ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــىٝوجً  أًَ  ُؾ

  
ــــــــــــــــــــــرٞج ئِيج     ِٓ ُٗ ُْٜ أَغرَــــــــــــــــــــــطَ وحٓــــــــــــــــــــــح َٝ َٓ 

 
 تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدابل المتاحة :  -

 ؟ وما سر جماله؟األول البٌت فً الَحراما "  َوِاجَتَنبَ  الِحلَّ  أََحلَّ  فً قوله :"   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٔ

   إكد المعنى وٌقوٌهت،  مقابلةׄ      ، ٌعطً جرسا موسٌقٌا حسن تقسٌمׄ  

 جمٌع ما سبقׄ       ٌعطً جرسا موسٌقٌا ،جناسׄ  

 .العصر األموي فً الشعر سمات إحدى استنتج لؤلبٌات السابقة، َفهمك ضوء فً -ٕ

 .وسموها المعانً ووضوح األلفاظ سهولة  ׄ     .المؤلوؾ عن وبعدها وؼرابتها األلفاظ جزالة  ׄ  

 .المعنى فً تكلُّؾوال البدٌعٌة المحسنات كثرة  ׄ     التجدٌد فً الوزن والقافٌة  ׄ  

 تسٌطر على الشاعر فً األبٌات عاطفة : -مما ٌلً -حدد  -ٖ

 اإلعجاب والتعظٌم . ׄ    .الحزن واأللم ׄ          .األمل والتفاإل ׄ   الضٌق والؽضب ׄ  

 ُجدوداً  " فً البٌت الثامن بما بعده ؟ أَكَرَمُهم َوَجدوكَ  عبلقة قوله :" َوَقد ما -ٗ

 .توضٌح ׄ    .نتٌجة ׄ   .كٌدتو ׄ      .تعلٌل ׄ  

ناما أَن بَِحبلِكَ  أَمسىما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘  جمالها؟ سر ؟ وما الرابع" فً البٌت ٌَ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ       .تشبٌه تمثٌلً ، التوضٌح ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التجسٌد تصرٌح

جُ  وسٌلة القصر فً"  -مما ٌلً –حدد  -ٙ  :  السابع" فً البٌت الِعظاما  الُكَربَ  َعنُهمُ  ٌَُفرِّ

 إنما استخدامׄ       واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر التقدٌمׄ     والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

ة األؼراض أيِّ  إلى -7 ٌَّ  العصر األموي؟ فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز حكمة،ال ׄ    .التوجٌه إلى االتصاؾ بالتقوى ، والتقرب إلى هللا فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ٌة صفاته عن بعًٌدا األخبلقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ  .الحسِّ

ز الرثاء، ׄ    .إظهار الحزن واأللم على فقد األحبة وبٌان مكاتنتهم الدٌنٌة فً َتَركَّ

ز الَفْخر، ׄ    .القوة والفروسٌة والشجاعة فً نصرة دٌن هللاب الفخر فً َتَركَّ
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ِة" فً البٌت الخامس: َربَّ  الؽرض من النداء فً" َفٌا –مما ٌلً  –حدد  -8 ٌَّ  الَبِر

 . الرجاء ׄ     . االلتماس ׄ                       .الدعاء والتضرع ׄ      التعظٌم ׄ  

 السادس؟ البٌت سٌاق نم تفهم كما « الُهماما » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -9

 .التقً ׄ     الشجاع . ׄ      .العادل ׄ   الشجاع. ׄ  

 ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ جُر٤ص جُػحُع ٛٞ: –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٓٔ

 االزدواج.ׄ    حسن تقسٌم       ׄ      التصرٌع ׄ      السجعׄ  

 امس :ِهشاما " فً البٌت الخ لَنا الؽرض من األمر فً" َوأَبقِ  –مما ٌلً  –حدد  -ٔٔ

 . االلتماس ׄ     . الدعاء ׄ                         .التمنً ׄ      الرجاء ׄ  

 البٌت الثانً : فً َعلٌَُكم "  نِعَمَتهُ  هللَاُ  نوع األسلوب فً" أََتمَّ   -ٕٔ

     إنشابً طلبً للنصحׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ        إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : فً البٌت الثالث  نكرة ( َمقاما: ) كلمة جاءت  -ٖٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ( hives/7318https://dardery.site/arcُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 

 (ٗ) 

 :ْحذن ذٖ ػرى َّللا٣وٍٞ 

ــــــــــرَنَ  -ٔ ــــــــــحءُ  َْ َٟ َِّ  جُوَ ــــــــــ ٌُ ُٖ  ٛــــــــــٞ ٓــــــــــح ذِ  ًــــــــــحتِ

  
     ُ ٍَِهِـــــــــــــــيَ  ٛـــــــــــــــًج ٣ـــــــــــــــح َّٝللاَّ ُِ  ُٖ  ٞـــــــــــــــحٓ

 
 ذـــــــــــٚ ٓـــــــــــح ٝضطـــــــــــٍىُ  ضٌُلـــــــــــ٠ ذٔـــــــــــح ضُؼ٘ـــــــــــ٠ -ٕ

  
ــــــــــــــــ٠     ــــــــــــــــي ضُؼَ٘ ُٖ  ُِكــــــــــــــــٞجِوظ ًأّٗ  آٓــــــــــــــــ

 
ٖ-  َٝ ٟ ٓـــــــــــح أ ٍَ ـــــــــــ ٤ٗح ضَ عَ  جُـــــــــــىُّ ٍَ َٓٛـــــــــــ  أِِٜٛـــــــــــح ٝ

  
ــــــــــــَ     َٔ ُٖ  ٣ــــــــــــح حكٍجهِٜــــــــــــ ٤ُــــــــــــّٞ كحػ  قــــــــــــحت

 
ــــــــــْ -ٗ ــــــــــيَ  ٝجػِ ــــــــــح ٫ ذأَّٗ ــــــــــي أذَ ــــــــــ٢ ُ ــــــــــ١ً ك  جُ

  
ُؼـــــــــــــٚ أٚـــــــــــــركصَ      َٔ ٍِى ضَؿ ـ٤َـــــــــــــ ُِ  ُٕ  نـــــــــــــحَ

 
ٍَ  ٣ـــــــــــــح -٘ ِٓ ـــــــــــــح ٤ٗح ػ ـــــــــــــىُّ ٍُ  جُ ـــــــــــــ ُٔ ٫ُِ أضؼ ٘ـــــــــــــ َٓ 

  
ــــــــسِ  ٓـــــــــغ ك٤ــــــــــٚ ٣َرـــــــــنَ  ُـــــــــْ     ٤ِّ٘ـَ َٔ ُٖ  جُ ًِ  ْــــــــــح

 
ـــــــــــــٞشُ  -ٙ َٔ ُْ  أٗـــــــــــــص ٖـــــــــــــ٢ءٌ  جُ  أَّٗــــــــــــــٚ ضَؼَِـــــــــــــ

  
ٍِٙ ٝأٗــــــــــــــــصَ  قــــــــــــــــن       ً ًِ ــــــــــــــــ ُٕ  ذِ ِٝ ــــــــــــــــح َٜ طَ ُٓ 

 
 ة الصحٌحة من بٌن البدابل المتاحة : تخٌر اإلجاب -

 بما قبله ؟ لثالبٌت الثا حابُن" فً  ٌا فراقِها لٌوم فاعَمل قوله :" عبلقة ما -ٔ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 العصر األموي ما عدا: فً شعر الزهد سمات كل مما ٌلً من لؤلبٌات السابقة، َفهمك ضوء فً -ٕ

 ج٩ًػحٌ ٖٓ يًٍ جُٔٞشׄ   ج٫ٗـٔحِ ك٠ ٓطغ جُك٤حز ٝٗؼ٤ٜٔح جُُجتَ. ػىّجُىػٞز ئ٠ُ ׄ  

 ضأ٤٣ى جُكحًْׄ   جُطوٗق ٝجُلٍجٌئ٠ُ َّللا ٖٓ جُى٤ٗح ٝٓطحػٜح.جُىػٞز ئ٠ُ ׄ  

ٌَّةِ  مع فٌه ٌَبقَ  َمنِزال لم الؽرض من االستفهام فً" أتعُمرُ  –مما ٌلً  –حدد  -ٖ  ساِكُن " فً البٌت الخامس: الَمنِ

 . اإلعجاب والدهشة ׄ     . التقرٌر ׄ                       .التعجب واالستنكار ׄ      النفً ׄ  

 ٗٞػٚ ئ٠٘حخ ذــــ جٍُجذغ جُر٤ص ك٢ ج٠٩٘حخ  - ٗ

  التعلٌل ׄ     االعتراض ׄ      اإلجمال بعد التفصٌل ׄ      التكرار ׄ  

 

https://dardery.site/archives/7318
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 جمالها؟ سر انً ؟ وما" فً البٌت الثآمُن  للحواِدث كؤّنكما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘

 .التوضٌح ،تشبٌه ضمنً ׄ        .تشبٌه تمثٌلً ، التوضٌح ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

ٌَّةِ  مع فٌه ٌَبقَ  لم وسٌلة القصر فً"  -مما ٌلً –حدد  -ٙ  :  الخامس" فً البٌت ساِكُن  الَمنِ

 إنما استخدامׄ       واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر تقدٌمالׄ     والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

 هذا"فً البٌت األول: الؽرض من النداء فً" ٌا –مما ٌلً  –حدد  -7

 . إظهار الخوؾ واإلشفاق ׄ    . الذم والتحقٌر ׄ                     .التنبٌه ׄ      التعظٌم ׄ  

 الثالث؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « حابنُ  » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -8

 خابؾ ׄ    تقً ׄ          عاقل ׄ   أحمق ׄ  

 البٌت الرابع : فً "  لك أَبا نوع األسلوب فً" ال  -9

     إنشابً طلبً للنصحׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ       إنشابً ؼٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : نكرةفً البٌت الخامس   ( ساِكنُ : ) كلمة جاءت  -ٓٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٔٔ

   طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ       جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 الثالثالثانً وׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ٌِّن كناٌة، الثالث البٌت من الثانً الشطر فً -ٕٔ  .جمالها وسر نوعها، فب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ  

 .العبلقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز موصوؾ، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان ة،نسب عن كناٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7319ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
(٘) 

 :ؾ٤َٔ ذػ٤٘س٣وٍٞ 

ــــــــــــإِ -ٔ َٕ  ٣َُكــــــــــــَ أَٝ ٣َكُؿرٞٛــــــــــــح كَ ٚــــــــــــِِٜح وٝ َٝ 

  
ــــــــــــــــــــسُ      وحَُ َٓ  ٍٔ ــــــــــــــــــــىُ  أَٝ ٝج ػ٤ َٝ  ٍِ ــــــــــــــــــــ  أ٤َٓ

 
ـــــــــْ -ٕ ـــــــــٞج كََِ ـــــــــ٢َّ  ٣َكُؿر ـــــــــٖ َػ٤َ٘ ِْ  َػ ـــــــــ ـــــــــح وجتِ  جُرٌَ

  
ــــــــٖ     َُ ــــــــٞج َٝ ــــــــى ٓــــــــح ٣ٌَِِٔ َّٖ  هَ ــــــــ ــــــــ١ٍ٤ٔ ٣َُؿ َٞ 

 
َٖ  أ٫ُهــــــــ٢ ٓــــــــح أَٖــــــــٌٞ َّللَاِ  ئُِــــــــ٠ -ٖ ــــــــ ــــــــٟٞ ِٓ َٜ  جُ

  
ـــــــــــــــٖ     ِٓ مٍ  َٝ ٍَ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــحُو٢ٗ ُق ٍِ  ضَؼط ـــــــــــــــ ك٤ ََ َٝ 

 
ـــــــــٖ -ٗ ِٓ خٍ  َٝ ٍَ ـــــــــ ِٖ  كـــــــــ٢ ُُِِكـــــــــدِّ  ًُ  جَُكٗـــــــــح ذـــــــــح٠ِ

  
     ٍَ ٤َُــــــــــ َٝ  َِ ِٕ  ٣َٞ٠ــــــــــ ٍِ  جُُكــــــــــُ ٍِ  َؿ٤ــــــــــ  هَٛــــــــــ٤

 
ـــــــــــأَذ٢ٌ -٘ ٍٖ  َٗلٓـــــــــــ٢ َػِـــــــــــ٠ َْ ـــــــــــ٤ زٍ  ذَِؼ ٍَ  َؿ٣ُـــــــــــ

  
ـــــــــــحءَ      ٍٖ  ذٌُ ـــــــــــ٣ُ ـــــــــــ٢ َق ـــــــــــحمِ  ك ِٞغ ٍِ  جُ ـــــــــــ٤  أَْ

 
ـــــــــــح -ٙ ّ٘ ًُ ََ  َؾ٤ٔؼـــــــــــحً  َٝ ـــــــــــ ٍَ  إَٔ هَر ـــــــــــ َٜ ـــــــــــٟٞ ٣َظ  جَُ٘

  
     ِْ ـــــــــــــــأََٗؼ ـــــــــــــــسٍ  قـــــــــــــــح٢َُ ذِ ٌِ  ِؿرطَ ـــــــــــــــٍٝ ُْ َٝ 

 
ـــــــــح -7 ـَ  كَٔ ٍِ ـــــــــ َٕ  ذَ ـــــــــ٠ جُٞجٖـــــــــٞ ـــــــــَىش َقطّ ـــــــــح ذَ َُ٘ 

  
     ُٕ ـــــــــــــٟٞ ذُطـــــــــــــٞ َٜ وِٞذَـــــــــــــسً  جُ َٓ  ٌِ  ذِظُٜـــــــــــــٞ

 
 تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن البدابل المتاحة :  -

https://dardery.site/archives/7319
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ُجنَّ  » كلمة معنى  -مما ٌلً –حدد  -ٔ  الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «ٌَ

 ٌتعذب ׄ   ٌخفً ׄ   ٌثور ׄ   ٌذهب عقله. ׄ  

 ٗٞػٚ ئ٠٘حخ ذــــ جُػحُع جُر٤ص ك٢ ج٠٩٘حخ  - ٕ

  عطؾ الخاص على العام ׄ    االعتراض ׄ     اإلجمال بعد صٌلالتف ׄ      التكرار ׄ  

 مجاز مرسل عبلقته:فً البٌت الرابع  الَحشا "  باِطنِ  فً لِلُحبِّ  ُكَربٍ  فً قوله :" َوِمن -ٖ

 اعتبار ما كانׄ     السببٌةׄ      الكلٌةׄ     الجزبٌة ׄ  

 جماله؟السابع؟ وما سر  البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٗ

   طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ       جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 الثانً والثالثׄ       ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاحسن تقسٌمׄ  

 المؽزى الضمنً فً البٌت الثانً : استنتج لؤلبٌات السابقة، َفهمك ضوء فً -٘

 كثرة دموع الشاعربسبب  خوفه من وعٌد األمٌر.  ׄ  

 .فتضاح أمره والكشؾ عن حبهخوؾ الشاعر من ا  ׄ  

 تمسك الشاعر بمحبوبته واستمرار حبه وحزن على فراقها  ׄ  

 .تحدي الشاعر للوشاة وعدم خوفه من األمٌر  ׄ  

 فً األبٌات عاطفة : الشاعرتسٌطر على  -مما ٌلً -حدد  -ٙ

 .الٌؤس والتشاإم  ׄ    .الحزن واأللم ׄ             .الحب واإلعجاب ׄ   الضٌق والؽضب ׄ  

 بما قبله ؟ الخامسالبٌت أَسٌِر "  الِوثاقِ  فً َحزٌنٍ  قوله :" ُبكاءَ  عبلقة  ما -7

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

ة األؼراض أيِّ  إلى -8 ٌَّ  ؟األمويالعصر  فً الؽرض هذا وما سمات السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ز الحكمة، ׄ    .لتقوى  ، والتقرب إلى هللاالتوجٌه إلى االتصاؾ با فً َتَركَّ

ز الَمْدح، ׄ   ٌة صفاته عن بعًٌدا األخبلقٌة الممدوح صفات َمدح فً َتَركَّ  .الحسِّ

ز الرثاء، ׄ    .إظهار الحزن واأللم على فقد األحبة وبٌان مكاتنتهم الدٌنٌة فً َتَركَّ

ز ،الؽزل العذري ׄ    .الشوقالتعبٌر عن عاطفة الحب وآالم  البعد وحرقة  فً َتَركَّ

 جمالها؟ سر ؟ وما الخامس" فً البٌت أَسٌِر  الِوثاقِ  فً َحزٌنٍ  ُبكاءَ فً قوله:"  التشبٌهما نوع  -9

 .التشخٌص ،تشبٌه مجمل ׄ       .تشبٌه تمثٌلً ، التوضٌح ׄ  

 .التوضٌح بلٌػ، تشبٌه ׄ       .التجسٌد ،تشبٌه مفصل ׄ  

 :  األولوسٌلة القصر فً البٌت   -مما ٌلً –حدد  -ٓٔ

 إنما استخدامׄ       واالستثناء النفًׄ       والتؤخٌر التقدٌمׄ     والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

 : األبٌات فً السابد  نوع األسلوب  -ٔٔ

    للتؤثٌر وجذب االنتباهإنشابً طلبً ׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشابً معنىׄ       نوع بٌن الخبر واإلنشاءׄ  

  للـــداللة على : نكرة  األولفً البٌت  ( واشٍ : ) كلمة جاءت  -ٕٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7320ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 ُِكٖٓ جُر١ٍٛ                                  

 : بصاحب النصالتعرٌؾ 

ٛٞ جُكٖٓ ذٖ أذ٠ جُكٖٓ جُر١ٍٛ ٤ً٘ٝطٚ أذٞ ْؼ٤ى ٠ُٞٓ ج٧ٗٛحٌ .  ُٝى ْ٘س ئقىٟ ٝػ٣ٍٖٗ ٖٓ جُٜؿٍز ، ٝضٞك٠ ْ٘س  

 ٙ ٝجَٚ ذٖ ػطحء ٌأِ جُٔؼطُُس ..ٓحتس ٝػٍٗ ، ٝٛٞ ٖٓ جُؼرحو جُلوٜحء جُهطرحء ك٢ ٓٓحتَ ػِْ جُطٞق٤ى ٝض٤ًِٔ

 التمهٌد:

ًحٕ جُكٖٓ جُر١ٍٛ ٝجػظحً ٣أٍٓ ذحُٔؼٍٝف ٣ٍٖٝى ج٤ُِٖٔٓٔ ًٝحٕ ٣ِو٢ جُؼظحش جُى٤٘٣س قحكِس ذحُكٌٔس كٜٞ ٣ًًٍ ذحل   

ٝج٤ُّٞ ج٥نٍ ، ٣ٝكع ػ٠ِ جُطوٟٞ ٣ٍٖٝى ج٤ُِٖٔٓٔ ئ٠ُ ٓح ٣ؿد إٔ ٣ٌٞٗٞج ػ٤ِٚ ٖٓ ج٧ن٬م ج٣ٌٍُٔس ٖٓ جهطٍجٕ جُوٍٞ 

جُٗلوس( ًٝٛج جُ٘ٙ ٓٔح  -جُٛرٍ  -جُلٍجْس  -ذحُؼَٔ ٝجُٛرٍ ك٢ ٠ِد جُؼِْ ٝجُطك٢ِ ذٗٔحتَ ضْٜٛٞٗ ػٖ جَُُُ ٓػَ : )جُكِْ 

 .. هحُٚ ك٢ ًٛج جُرحخ

 النص

ٌٕ ذ٬ ٣و٤ٖ ، ٓح٢ُ أٌٟ ٌؾح٫ً  ٍٍ ، ٝئ٣ٔح ٍَ ، ٝٓؼٍكسٌ ذـ٤ٍ ٚر ٌٍ ذ٬ ػٔ َِ ج٧ٓح٢ٗ  : هٞ " ٤ٜٛحَش ٤ٜٛحَش .... أَِٛي جُ٘ح

 ٫ٝ أٌٟ ػو٫ًٞ   ٝأْٔغ ق٤ٓٓحً ٫ٝ أٌٟ أ٤ٗٓحً   

ثَِ  ُْ ُٖ أقِىًْ ُؼوسٌ ػ٠ِ ُٓحٗٚ ، ئيج  ج ، ئٗٔح و٣ ٓٞج غْ جْطََكُِّٞ ٍَّ ُّ َّٝللا غْ نٍؾٞج ، ٝػٍكٞج غْ أٌٍٗٝج ، ٝق ونَ جُوٞ

ِّ جُى٣ٖ ئٕ ٖٓ أن٬م جُٔإٖٓ هٞزً ك٢ و٣ٖ ًََخ ٝٓحُِي ٣ٞ ٌٖ أٗص ذ٤ّٞ جُكٓحخ   هحٍ: ٗؼْ   ً ، ٝئ٣ٔحًٗح ك٢ ٣و٤ٖ ،  أٓإٓ

٬ً ك٢ كحهس ، ٝهٛىجً ك٢ ؿ٠٘ ، ٝػطحًء ك٢ جُكوٞم ، ٝئٗٛحكحً  ُّٔ ًٓح ك٢ ٌكن ، ٝضك ح ذؼِْ ، ٤ًْٝ ًٔ ح ك٢ ِقِْ ، ِٝقِ ًٔ ٝػِ

ُُ ، ٫ٝ ٣ِـٞ ٫ٝ  ِٔ٫ٝ ٣ ُُ ُُ ٫ٝ ٣ـٔ ُْ ك٢ ٓٓحػىز ٖٓ ٣ُِكدُّ ، ٫ ٣ٜٔ ُٝ ، ٫ٝ ٣َأْغ ـِ ك٢ ج٫ْطوحٓس ، ٫ ٣ك٤ُق ػ٠ِ ٖٓ ٣ُْر

ٍُّ ذحُٔؼ٤ٛس ئيج ُُٗص ذٓٞجٙ . َٓ ُص ذحُلؿ٤ؼس ئٕ ُُٗص ذـ٤ٍٙ ، ٫ٝ ٣ُ َٔ ْٗ  ٣ِٜٞ ٫ٝ ٣ِؼُد ، ٫ٝ ٣َ

ُٙ ِػرٍزٌ ، ٣هح١ُُ  ٍُ ٙ ضُو٠ ، ٌْٝٞضُٚ كٌٍزٌ ، ََٝٗظ ٍُ جُٔإٖٓ ك٢ ج٬ُٛز نحٌٖغ ، ٝئ٠ُ جًٍُٞع ٓٓحٌٌع ، هُُٞٚ ٖلحٌء ، ٝٚر

 ُْ َْ ، ٣ٝطٌِ َْ ، ٣ٌٌٝٓص ذ٤ْٜ٘ ٤ُِٓ ٍَ ػ٤ِٚ َػَىٍ "  جُؼِٔحَء ٤ُؼِ لِٚ ػ٤ِٚ َقِِْ ، ٝئٕ  ُِِْ ٚرٍ ، ٝئٕ ِؾ٤ َْ َْ ، ٝئٕ   ٤ُـ٘

 

 

 المفردات

ضأًى  : ٣و٤ٖ - ؾُع × ؾِى ٝضكَٔ  : ٚرٍ - ج٥ٓحٍ ، جُٔطحُد : ج٧ٓح٢ٗ - أك٠٘ : أِٛي - جْْ كؼَ ٓح٢ٞ ذٔؼ٠٘ ذؼى  : ٤ٜٛحش

ؾكىٝج ،  : أٌٍٗٝج - ج٧ُلس ٝج٠٬ُٔلس ، ٌك٤نٚى٣ن ق٤ْٔ قٖٓ   : أ٤ّٗ - ٚٞضحً نل٤حً   :ق٤ٓٓحً  - ٖي × ، غوس

َٓء  : ُؼوس - أو٣حٕ ؼ ِٓطٚ : ًْىو٣ٖ أق - ػىٝٙ ق٫٬ً   :جْطكِٞج - أذحقٞج × ٓ٘ؼٞج ، قظٍٝج  :قٍٓٞج - أهٍٝج × ضِ٘ٛٞج

٤٠ٕ ،  × ضَٜٔأَٗحز ، ٚرٍ ، ٞر١ ْٗلّ ،  : ِقِْ - ًلٍجً  × ضٛى٣وحً  : ئ٣ٔحٗحً  - ج٢ُٗء جُو٤َِ : ٝجُٔوٛٞو ِٓؼوس ، ُكٓس ،

َ ، قحؾس : كحهس - هٓٞز × ٤ُٖ : ٌكن - قٔن × كط٘س ، ػوََ : ٤ًّْ - أق٬ّ ، قِّٞ ؼ ٌػٞٗس ، ؾَٜ َٞ - ؿ٠٘ × كوٍ ، َػ

ى  ْٛ ج٬ُٛـ ،  : ج٫ْطوحٓس - ؾٌٞ ،  ِْ × ػىٍ : ئٗٛحف - ئٍْجف × ض١ْٞ ك٢ ج٩ٗلحم ، جهطٛحو ، جػطىجٍ : ه

٫   : ٫ُٜٔ٣  - ٣ًٗد  : ٣أغْ - ٣كد × ٣ٌٍٙ ، ٣ٔوص : ٣رـٝ - ٣ؼىٍ× ٣ؿٌٞ ٣ٝظِْ  : ٣ك٤ق - ج٫ٗكٍجف ، ج٤َُٔ × ج٫ػطىجٍ

٫ ٣طؿحَٝ جُكى   : ٣ـ٫ِٞ  - ٫ ٣ـطحخ ٫ٝ ٣ؼ٤د ٫ٝ ٣٘طوٙ : ٫ُِٔ٣  - ٫ ٣ؼٍٜ ذاٗٓحٕ : ٣ـ٫ُٔ  - ٣ـطحخ ٫ٝ ٣ؼ٤د ٫ٝ ٣طؼٖ

ؾحءش ، قِص ،  : ُُٗص - جُلؿحتغ ؼ ج٤ُٛٔرس جُٔإُٔس : جُلؿ٤ؼس - ٣ظٍٜ جُلٍـ ك٢ ج٤ُٛٔرس : ٣ٗٔص - ٣طٓحَٛ× ، ٣طٗىو 

ٓطٍٟع ، نحٞغ  : نحٖغ - جُطحػس × ج٩غْ ، جُهط٤ثس ، جُؼ٤ٛحٕ : جُٔؼ٤ٛس - ٫ ٣كُٕ × ٫ ٣ٓؼى : ٫ٍٓ٣  - أٚحذص

ٍ٘  × ل ٬ؼ ، ذٍء ، ػ : ٖلحء - ٓطرح٠ة × ٓرحوٌ : ٓٓحٌع - جُو٤حّ ×ج٫ٗك٘حء ٝجُٓؿٞو ، ُؾػُٞ : جًٍُٞع - ، ٓطٍٔو ػح

ٌٍّ  : كٌٍز - ٬ًٓٚ × ٚٔطٚ : ٌْٞضٚ - كؿٌٞ × ئ٣ٔحٌٕٝع ،  : ضو٠ - ؾُػٚ × ؾِىٙ ٝضكِٔٚ  : ٚرٍٙ - ٍٜٓ × ئذ٬ٍ أ١ ضل

٣ٍذف ،   : ٣ـْ٘ - ٣ُإيٟ × ٣هِٙ ٣ٝ٘ؿٞ ٖٓ ج٧يٟ : ٣ِْٓ - ٣ؼطٍُ × ٣ؿحُّ ، ٣هط١ِ : ٣هح١ُ - ػرٍ ؼ ػظس : ِػرٍز - ، ضأَٓ

ّ × أ٤ٖٛ ، ضؼٍٜ ُط٤ٕ  :ػ٤ِٚ ْلٚ - ٣ـٍّ ، ٣هٍٓ × ٣ٌٓد ، ٣لَٞ ٍّ  أٗٛق ×  ِْ ، جػطى١ ػ٤ِٚ  :ؾ٤ٍ ػ٤ِٚ -  ً
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 الشـرح :

 ذىأ ج٩ٓحّ جُكٖٓ جُر١ٍٛ نطرطٚ ذر٤حٕ أ٤ٔٛس جُططر٤ن جُؼ٢ِٔ ُِوٍٞ قط٠ ٫ ضٌٕٞ ج٧هٞجٍ ٓؿٍو أٓح٢ٗ ٫ ضوىّ ذٜح أٝ جٗطلحع .

، ًٔح ٣كطحؼ ج٣٩ٔحٕ ئ٠ُ ج٤ُو٤ٖ ؛ ُطوٟٞ جُؼُجتْ ٝض٘ؿُ ج٧ػٔحٍ  ًٔح إٔ جُٔؼٍكس ضكطحؼ ئ٠ُ جُٛرٍ ك٢ جًطٓحذٜح ٝجٍُٞٚٞ ئ٤ُٜح

، ٣ٝطؼؿد ٖٓ جٍُؾحٍ ج٣ًُٖ ٣ؼطِٕٞ ػوُْٜٞ ٫ٝ ٣طلٌٍٕٝ ، ٖٝٓ أٚكحخ ج٧ٚٞجش جُؼح٤ُس ج٣ًُٖ ٫ ٣ٗؼٍ ج٩ٗٓحٕ ٓؼْٜ ذأّٗ 

 أٝ أٓحٕ ٫ٝ ٗلغ ٣٘طظٍ ْٜٓ٘ .

ِ ٖٓ ضرىٍ ج٧قٞجٍ ، ٝٞؼق جُؼ٣ُٔس ْٝلحٛس جُؼوَ ْٝٞء غْ جٗطوَ ج٩ٓحّ جُكٖٓ جُر١ٍٛ ئ٠ُ ذ٤حٕ ٓح ٤ٛ٣د ذؼٝ جُ٘ح

 جُلْٜ ٧ٌٓٞ جُى٣ٖ ٖٝثٕٞ جُى٤ٗح .

٣ٝإًى إٔ جُٔإٖٓ ٌجؾف جُؼوَ ه١ٞ جُؼ٣ُٔس ، كٜٞ ه١ٞ ك٢ جُى٣ٖ ، ٝق٤ِْ ك٢ ػِٔٚ ، ٝ ٤ًِّّ كِطٖ ٚحذٍ ك٢ جٍُٟجء ٓؼطىٍ 

حٕ ػ٠ِ ن٬ف ٓؼْٜ ، ٫ ٢ٓ٣ء ٦ُن٣ٍٖ ذـُٔ أٝ ك٢ جٍُٓجء ، ػطٞف ٌق٤ْ ، ٓإو  جُكن ُٛحقرٚ ، ٣٘ٛق ج٥ن٣ٍٖ ٝئٕ ً

 ُُٔ أٝ ُٛٔ ، ٓؼطىٍ جُكحٍ ، ٫ ٣كوى ػ٠ِ أقى ٫ٝ ٣ٗٔص ك٤ٚ.

ٝٛٞ نحٖغ ك٢ ٬ٚضٚ ٓهِٙ ك٢ ػرحوضٚ ، ضو٢ غحهد جُرٍٛ ك٢ ج٧ٌٓٞ يٝ ذ٤ٍٛز ٗحكًز ، ٣هح١ُ جُؼِٔحء ٣ٝكٖٓ ٓؼحٍٖضْٜ 

 ٣ٝؿِْٜ ، ٚرٌٞ ، ق٤ِْ ، ػحوٍ .

 ٘حِ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ جُهط٤د   : ٓح ج١ًُ أِٛي جُ ِٔ

 ج١ًُ أٌِْٜٛ ٤ِْٜٓ ئ٢ُ ٖٜٞجش جُ٘لّ ٝأٓح٤ٜٗح جُهىجػس .  -

 : جيًٍ ذؼٝ ج٧ٓح٢ٗ جُط٢ أٌِٛص جُ٘حِ   ِٕ

 ٜٓ٘ح جُوٍٞ ذ٬ ػَٔ أٝ ؾٜى ، ٝجُٔؼٍكس جُط٢ ٣ٞو ضك٤ِٜٛح ذـ٤ٍ ٚرٍ ػ٤ِٜح ، ٝج٣٩ٔحٕ جُٟؼ٤ق ذ٬ ٣و٤ٖ ه١ٞ ك٢ َّللا  -

 ج٩ٓحّ جُكٖٓ جُر١ٍٛ ك٢ جُهطرس     : ٓح ج١ًُ ٣طؼؿد ٓ٘ٚ ِٖ

٣طؼؿد ٖٓ ًػٍز ج٧ؾٓحّ ٝٞهحٓطٜح ؿ٤ٍ أٜٗح ضلطوٍ ئ٢ُ جُكٌٔس ٝجُؼوَ ٝٞؼق جُؼ٣ُٔس ٝجضٛحكٜح ذٓلحٛس جُؼوَ  ْٝٞء  -

 جُلْٜ ٧ٌٓٞ جُى٣ٖ ٖٝثٕٞ جُى٤ٗح.

 : ُِٔإٖٓ ٚلحش ٝٞكٜح جُهط٤د . جيًٍٛح . ِٗ

 ٚلحش جُٔإٖٓ :  -

 ػِْ ٓغ جٍُكن ذحُ٘حِ . - ٕ ًِٚ ٣و٤ٖ .    هٞز جُى٣ٖ ٝئ٣ٔحٕ ذحل - ٔ

 ج٫هطٛحو ٝػىّ ج٩ٍْجف ػ٘ى جُـ٠٘ . - ٗجُٛرٍ ػ٠ِ جُلوٍ .   - ٖ

 ػحوٍ ٓغ ًَ جُ٘حِ . - ٙ   ٣ؼط٢ ًَ ي١ قن قوٚ .   - ٘

 ٫ ٣ٓحػى ك٢ ٓؼ٤ٛس ضـٟد َّللا . - 8    ٫ ٣ظِْ ٖٓ ٣ٌٍٛٚ .    - 7

 ٬ًٓٚ ًِٚ ك٤ٚ ٓهحكس ٖٓ َّللا . - ٩ٖٔٓحٌز .  ٫ ٣ـطحخ أٝ ٣ؼ٤د جُ٘حِ ذحُوٍٞ أٝ ج - 9

 ٫ ٣لٍـ ئٕ ٌأٟ أقىجً ػ٠ِ ٓؼ٤ٛس . - ٫ٕٔ ٣ٗٔص ئٕ ٌأٟ ج٤ُٛٔرس هى ُُٗص ذـ٤ٍٙ .     - ٔٔ

 ٣ٗل٢ ٚىٌٝ جُ٘حِ ذوُٞٚ . - ٗٔنحٖغ ك٢ ٬ٚضٚ ٓٓحٌع ئ٤ُٜح .       - ٖٔ

 ٚرٍٙ نٞف ٖٓ َّللا . - ٘ٔ

 ٗظٍٙ جضؼح  ٝجػطرحٌ . - 7ٔ.               ٌْٞضٚ ضىذٍ ٝضلٌٍ ك٢ ٌِٓٞش َّللا - ٙٔ

 ٣طٌِْ ُلحتىز .                                            - ٣ٔ9ؿحُّ ُِؼِٔحء ؛ ٤ُطؼِْ ْٜٓ٘ ٣ٌٝٓص ذ٤ْٜ٘ ٤ُِْٓ ٖٓ جُهطأ .      - 8ٔ

 ئٕ آيجٙ جُ٘حِ ػلح ػْٜ٘ ٝٚرٍ ػ٠ِ أيجْٛ . - ٕٓ

             ئٕ  ِٔٚ جُ٘حِ ضكَٔ ٝأٗٛلْٜ . - ٕٔ

 التذوق الجمالً

- (ذحُطٌٍجٌ ك٤ٚ ضأ٤ًى ػ٠ِ جْطكحُس ضكون أٓح٢ٗ جُرٍٗ ئ٫ ئيج ضكِٞج ذٛلحش جُٔإ٤ٖ٘ٓ جُكو٤و٤س٤ٜٛحش ٤ٜٛحش :)ئ٠٘حخ( : ) 

- ( ّج٧ٓح٢ٗ َِ ( : )جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس(: ق٤ع ٌٚٞ ج٧ٓح٢ٗ ذاٗٓحٕ ٣ُِِٜي ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ أَِٛي جُ٘ح

 لؼَ )أِٛي( ٍْٝ ؾٔحُٜح جُطٗه٤ٙ ، ٝضٞق٢ ذهطٌٞز ج٧ق٬ّ جُط٢ ٫ ٣ٓحٗىٛح جُؼَٔ .٫ٝجَٓٚ ٝٛٞ جُ

- ( ُّج٧ٓح٢ٗ َِ :"ٝجُؼحؾُ ٖٓ أضرغ ٗلٓٚ ٛٞجٛح ٝض٠٘ٔ ػ٠ِ َّللا ج٧ٓح٢ٗ"، ٣كٖٓ (: جهطرحِ ٖٓ هٍٞ جُ٘ر٢ أِٛي جُ٘ح

 ج٧ِْٞخ ٣ٝإًى جُٔؼ٠٘ ٣ٝىٍ ػ٠ِ غوحكس جٌُحضد جُى٤٘٣س.
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- (ج٧ َِ  ( : )أِْٞخ هٍٛ(: ذطوى٣ْ جُٔلؼٍٞ ذٚ )جُ٘حِ( ػ٠ِ جُلحػَ )ج٧ٓح٢ٗ( ٣ل٤ى جُطه٤ٛٙ ٝجُط٤ًٞى .ٓح٢ّٗ أَِٛي جُ٘ح

- ( ٍٞ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو.ػَٔ× ه :)٠رحم( :) 

- (َٔئ٣ؿحَ ذكًف جُٔرطىأ ُِط٤ًٍُ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جُهرٍ .هٍٞ ذ٬ ػ : ) 

- (ًْح ٤ْٞٓو٤ًح ٣ٝػ٤ٍ جًُٖٛ.٬ ٣و٤ٖهٍٞ ذ٬ ػَٔ، ٓؼٍكس ذـ٤ٍ ٚرٍ، ئ٣ٔحٕ ذ  (: ) جَوٝجؼ( ٣ؼط٠ ؾٍ

- (:)ٍق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ  )ً٘ح٣س(: ػٖ ٚلس ٠ٛٝ ٞؼق جُٔؼٍكس ٝضى٤ٜٗح. ٓؼٍكس ذـ٤ٍ ٚر

 ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- (ٖػٖ ٚلس ٠ٛٝ ئ٣ٔحٕ ذ٬ ٣و٤ :)ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ  ٞؼق ج٣٩ٔحٕ.(: )ً٘ح٣س

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- ( ًؿٍٞٚ جُطؼؿد ٝجُٓه٣ٍس ٝئ ٜحٌ جُىٛٗس  ٓح٢ُ أٌٟ ٌؾح٫ً ٫ٝ أٌٟ ػو٫ٞ )ّأِْٞخ ئٗٗحت٠(: ٗٞػٚ )جْطلٜح( : ) 

 ٓٔح ٣ػ٤ٍ ج٠ْ٧ ػ٠ِ قحٍ ج٧ٓس . ٝؾحءش )ٌؾح٫ً( ؾٔؼحً ؛ ُطىٍ ػ٠ِ جٌُػٍز  . ٝجُك٤ٍز ٖٓ هٞز ذ٤٘حٕ جُرؼٝ ٝٞؼق جُؼوَ

- ( ًػٖ ٚلس ٠ٛٝ جُطلحٛس ٝٞؼق جُطل٤ٌٍ. ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، أٌٟ ٌؾح٫ً ٫ٝ أٌٟ ػو٫ٞ  :)ً٘ح٣س( :)

 ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

-  (ق٤ع ٌٚٞ جُؼوٍٞ ذ٢ٗء ٓحو١ ٣ٍٟ ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ أٌٟ ػو٫ًٞ  ٫ :)جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس( : )

٫ٝجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ )أٌٟ(، ٍْٝ ؾٔحُٜح جُطؿ٤ْٓ . ٝؾحءش )ػو٫ًٞ( ؾٔؼحً ؛ ُطىٍ ػ٠ِ ًػٍز جُؼوٍٞ جُٔـ٤رس ٞؼ٤لس ج٣٩ٔحٕ ، 

 ٣ٝؿَٞ إٔ ضٌٕٞ ً٘ح٣س ػٖ جُلٌٍ جُطحكٚ جُٟؼ٤ق .

- (٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو.٫ أٌٟ× ٌٟ أ :)٠رحم ذحُِٓد( :) 

- (ًٓح ًٓح–أْٔغ ق٤ٓ ًْح ٤ْٞٓو٤ًح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝػ٤ٍ ٫ أٌٟ أ٤ٗ (: )ْؿغ(: ذحضلحم جُلٞجَٚ ك٠ جُكٍف ج٧ن٤ٍ ٣ؼط٢ ؾٍ

 جًُٖٛ.

- ( ًٓ ح -حق٤ٓ ًٓ ًْح ٤ْٞٓو٤ًح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝػ٤ٍ جًُٖٛ.أ٤ٗ  ( :)ؾ٘حِ ٗحهٙ(: ٣ؼط٠ ؾٍ

-  ( : ٌٍٗز ُِطو٤َِ .٤ٗٓحً )أ 

- (ػٖ ٚلس ٠ٛٝ ٞؼق ج٣٩ٔحٕ.قٍٓٞج غْ جْطكِٞج :)ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ  (: )ً٘ح٣س

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- ( َ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘قٍٓٞج× أٌٍٗٝج/ جْطكِٞج × نٍؾٞج/ ػٍكٞج × ون :)٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو. (: )٠رحم 

- (ًْح ٤ْٞٓو٤ًح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝػ٤ٍ جًُٖٛ.نٍؾٞج، ػٍكٞج، أٌٍٗٝج، قٍٓٞج، جْطكِٞج  (: ) ْؿغ(: ٣ؼط٠ ؾٍ

- (٣ل٤ى جُطه٤ٛٙ ٝجُطأ٤ًى .ئٗٔح و٣ٖ أقىًْ ُؼوس )أِْٞخ هٍٛ(: ذـ )ئٗٔح( : ) 

- (ٚٗق٤ع ٌٚٞ جُى٣ٖئٗٔح و٣ٖ أقىًْ ُؼوس ػ٠ِ ُٓح :)ذحُِؼوس جُط٢ ضٍٔ ٣ًٍْؼح ػ٠ِ جُِٓحٕ ك٬ ٣ٓطل٤ى ٜٓ٘ح  (: )ضٗر٤ٚ ذ٤ِؾ

 جُؿْٓ، ٍْٝ ؾٔحُٚ جُطؿ٤ْٓ ٣ٝٞق٢ ذٟؼق أغٍ جُى٣ٖ ٝهِس ج٫ْطؿحذس ٧ٝجٍٓٙ ٝٗٞج٤ٛٚ.

- (ؿٍٞٚ :ج٫ْطٌ٘حٌ ٝجُطؼؿد ٝئ ٜحٌ جُىٛٗس .أٓإٖٓ أٗص ذ٤ّٞ جُكٓحخ، )ّأِْٞخ ئٗٗحت٠(: ٗٞػٚ )جْطلٜح(: )  

- (٣ّٞ جُكٓحخ)ػٖ ٓٞٚٞف ٝٛٞ ٣ّٞ جُو٤حٓس ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ( : )ً٘ح٣س :

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ 

- (ٖجُى٣ ِّ َخ ٝٓحُِي ٣ٞ ًَ  ( : : )أِْٞخ ئٗٗحت٠(: ؿ٤ٍ ٠ِر٢ ٗٞػٚ ) هْٓ( ؿٍٞٚ : جُط٤ًٞى ُٝر٤حٕ ٚىهٚ.ً

- (ًٖ٘ح٣س ػٖ ٓٞٓحُي ٣ّٞ جُى٣ :).ََّ َُّ ٝؾ  ٚٞف ٝٛٞ َّللا ػ

- (ٖ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ .هٞز ك٠ و٣ٖ، ئ٣ٔحًٗح ك٢ ٣و٤:)ْؿغ( :) 

- ( ٖ٣ؼط٢ ؾٍْحً ٤ْٞٓو٤حً ضطٍخ ُٚ ج٧ي٣ٕو٤ٖ -و٣ :)ٙؾ٘حِ ٗحه( : ) 

- (ح ك٢ ٌكن ًٓ ح ذؼِْ، ٤ً ًٔ ح ك٢ قِْ، قِ ًٔ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ،  (: )ً٘ح٣س(: ػٖ ٚلس ٠ٛٝ جُطؼوَ ٝجُكٌٔس ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّػِ

 ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- (ِْح ذؼ ًٔ ح ك٢ قِْ، قِ ًٔ  (: )ْؿغ(: ، ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ .ػِ

- (ح ًٔ ح، قِ ًٔ ًْح ٤ْٞٓو٤ًح ٣طٍخ ج٧ي٣ٞٗػ٤ٍ جًُٖٛ.ػِ  (: )ؾ٘حِ ٗحهٙ(: ٣ؼط٢ ؾٍ

-(ًٓح ك٢ ٌكن، ضك٬ًٔ ك (:)جَوٝجؼ(: ذطو٤ْٓ ج٬ٌُّ ئ٠ُ ٢ كحهس، هًٛىج ك٢ ؿ٠٘، ػطحء ك٢ جُكوٞم، ئٗٛحكًح ك٢ ج٫ْطوحٓس٤ً

 ػرحٌجش ٓطٓح٣ٝس ك٠ جُطٍٞ ٝج٣٩وحع ذـ٤ٍ ْؿغ ، ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ .
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- ( ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو.ؿ٠٘× كحهس :)٠رحم( :) 

- (٬ً ك٢ كحهس ُّٔ ُو٘حػس ٝجٍُٞح ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح (: ً٘ح٣س ػٖ جضك

 ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- (ػٖ ٚلس ٠ٛٝ جُطٞجٞغ ٝج٫ػطىجٍ ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ هًٛىج ك٢ ؿ٠٘ :)ً٘ح٣س( :)

 ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ 

- (ٝػٖ ٚلس ٠ٛٝ جُؼىٍ ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ٫ ٣ك٤ق ػ٠ِ ٖٓ ٣رـ :)ً٘ح٣س( :)

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- ( ٝ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝو٣ٞٚ.٣كد× ٣رـ :)٠رحم( :) 

- (ُِٔػ٫ ٣ُٜٔ، ٫ٝ ٣ـُٔ، ٫ٝ ٣ :)س ٠ٛٝ قٖٓ أن٬م جُٔإٖٓ ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ لٖ ٚ(: )ً٘ح٣س

 جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- ( ُُ ِٔ٫ٝ ٣ ُُ ُُ ٫ٝ ٣ـٔ ٝجُؼطق ٣ل٤ى -( : جْطهىجّ جُلؼَ جُٟٔحٌع ٣ل٤ى جُطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز ، ٫ ٣ٜٔ

 ُٔإٖٓ جُٓح٤ٓس جٍُجتؼس .ضؼىو ٝض٘ٞع ٚلحش ج

- ( ُُ ِٔ٫ٝ ٣ ُُ ُُ ٫ٝ ٣ـٔ ( : جْطهىجّ أوجز جُ٘ل٢ )٫( ٣ل٤ى جْطٍٔج٣ٌس ضك٢ِ ج٩ٗٓحٕ جُٔإٖٓ ذٛلحش جُٔإٖٓ جُكن ًُُي ٫ ٣ٜٔ

ػ٠ِ )٫( ٛ٘ح أؾَٔ ٖٓ )ُْ( جُط٢ ضل٤ى جُ٘ل٢ ك٢ جُٔح٢ٞ ، ٖٝٓ )ُٖ( جُط٢ ضل٤ى جُ٘ل٢ ك٢ جُٔٓطورَ ، ٝضٌٍجٌ )٫( ٣ل٤ى جُطأ٤ًى 

 جْطٍٔج٣ٌس ضِي جُٛلحش جُط٤رس جُٓح٤ٓس ػ٘ى جُٔإٖٓ.

- (ًِْٜٞح ٤ْٞٓو٤ًح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝػ٤ٍ جًُٖٛ..٫ ٣ـِٞ، ٫ٝ ٣  (: ذ٤ٜ٘ٔح )ْؿغ(: ٝ)ؾ٘حِ ٗحهٙ(: ٣ؼط٠ ؾٍ

- ( ِٜٞ٣- )ئ٠٘حخ(: ذحُطٍجوف ٣إًى جُٔؼ٠٘ . ٣ِؼد( : 

- (ٗ ػٖ ٚلس ٠ٛٝ قٖٓ جُهِن ق٤ع أ٠ِن ُُص ذٓٞج٫ٙ ٣ٗٔص ذحُلؿ٤ؼس ئٕ ُُٗص ذـ٤ٍٙ، ٫ ٣ٍٓذحُٔؼ٤ٛس ئيج :)ً٘ح٣س( :)

 ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- (ٍٙق٤ع ٌٚٞ جُلؿ٤ؼس ٤ٞلًح ؿ٤ٍ ٍٓؿٞخ ك٤ٚ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء جُلؿ٤ؼس ئٕ ُُٗص ذـ٤:)جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس( :)

 ٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ )ُُٗص( ٍْٝ ؾٔحُٜح جُطٗه٤ٙ، ٝضٞق٢ ذوٓٞز جُلؿ٤ؼس ٖٝىز ٌٍٞٛح.ذ٠ٗء ٖٓ ُٞجَ

- (ٙضٌٛٞ جُٔؼ٤ٛس ذاٗٓحٕ ٣ٍُ٘ ، ،غْ قًف جُٔٗرٚ ذٚ ٝؾحء ذ٠ٗء ٖٓ ذحُٔؼ٤ٛس ئيج ُُٗص ذٓٞج :)جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓس( : )

 ُٞجَٓٚ ٝٛٞ جُلؼَ )ُُٗص( ٍْٝ ؾٔحُٜح جُطٗه٤ٙ . 

- (ػٖ ٚلس ٠ٛٝ هٞز ج٣٩ٔحٕ ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ (: )ً٘حجُٔإٖٓ ك٠ ج٬ُٛز نحٖغ :)٣س

 ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- (جُٔإٖٓ نحٖغ.)ٕٞ( ٓطأغٍ ذوُٞٚ ضؼح٠ُ: )ٝج٣ًُٖ ْٛ ك٢ ٬ٚضْٜ نحٖؼ 

- ( ٌذطوى٣ْ جُؿحٌ ٝجُٔؿٍجُٔإٖٓ ك٢ ج٬ُٛز نحٖغ :)ٍٛك٢ ج٬ُٛز( ػ٠ِ جُهرٍ )نحٌٖغ( ٣ل٤ى جُطه٤ٛٙ ( : )أِْٞخ ه( ٌٝ

 ٝجُط٤ًٞى ، ٝجْطهىجّ جْْ جُلحػَ )نحٖغ( ٣ىٍ ػ٠ِ  جُطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ .

- ( ٌجْطهىجّ جْْ جُلحػَ ُِى٫ُس ػ٢ِ جُطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ .نحٖغ : ) 

- ( ٌػٖ ٚلس ٠ٛٝ جُطوٟٞ ٝجٌُٞع ، ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝٝئ٠ُ جًٍُٞع ٓٓحٌع :)أٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ( : )ً٘ح٣س

 ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- ( ٌذطوى٣ْ جُؿحٌ ٝجُٔؿٌٍٝ ُِطأ٤ًى ٝجُطه٤ٛٙ .ٝئ٠ُ جًٍُٞع ٓٓحٌع :)ٍٛأِْٞخ ه( : ) 

- ( ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ .ٓٓحٌع –نحٖغ :)ْؿغ( : ) 

- (جهُٞٚ ٖلحء ٌٞٚ :)ُوٍٞ ذحُٗلحء، ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘، ٣ٝر٤ٖ  كَٟ قى٣ع جُٔإٖٓ ػ٠ِ ؿ٤ٍٙ.(: )ضٗر٤ٚ ذ٤ِؾ 

- (ًْح ٤ْٞٓو٤ًح.هُٞٚ ٖلحء، ٚرٍٙ ضو٠  (: ذ٤ٜ٘ٔح جَوٝجؼ ٣ؼط٢ ؾٍ

- ( ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ .ػرٍز –كٌٍز :)ْؿغ( : ) 

- (ِْٓػٖ ٚلس ٠ٛٝ قٛحكس جُٔإٖٓ ٝيًحتٚ. ق٤ع أ٠ِن ج٣٬ٌٌُٓص ذ٤ْٜ٘ ٤ُ :)ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ (: )ً٘ح٣س ّ

 جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- ( ِْ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ ٣ٝكٍى جًُٖٛ .٤ُِْٓ –٤ُؼ :)ٙؾ٘حِ ٗحه( :) 

- ( ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو.٣طٌِْ× ٣ٌٓص :)٠رحم( :) 
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- ( ِْ٣ـْ٘ –٣ِْٓ  –٣ؼ:)٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ . ( : )ْؿغ 

- ( ِْضؼ٤َِ ُِؿَٔ جُط٢ ؾحءش هرِٜح .٤ُـْ٘ -٤ُِْٓ  -٤ُؼ ) 

- ( ُ٣هح١ُ-  َْ َْ  -٣ٌٌٓص  -٤ُؼِ ِٓ٤ُ-  ُْ َْ  -٣طٌِ ( : جْطهىجّ جُلؼَ جُٟٔحٌع ٛ٘ح ذٌػٍز ٣ل٤ى جُطؿىو ٝج٫ْطٍٔجٌ ٤ُـ٘

 ٝجْطكٟحٌ جٌُٛٞز .

- ( َْ َْ  -٤ُؼِ ِٓ٤ُ-  َْ  جش ك٤ٜح ضؼ٤َِ ُٔح هرِٜح .( : ػرح٤ٌُـ٘

- (ُِْْلِٚ ػ٤ِٚ ق  ْٕ (: )ً٘ح٣س(: ػٖ ٚلس ٠ٛٝ ٚرٍٙ ٬ٚٝذطٚ ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُّ ٝأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ ئ

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- ٝ ّأٌجو ٫َّ ٓؼ٘حٙ ، ٍْٝ جُؿٔحٍ ج٩ض٤حٕ )ئٕ  ِْ ٚرٍ(: )ً٘ح٣س(: ػٖ ٚلس ٟٝ هٞز جُٔإٖٓ ٬ٚٝذطٚ ق٤ع أ٠ِن ج٬ٌُ

 ذحُٔؼ٠٘ ٓٛكٞذح ذحُى٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ئ٣ؿحَ ٝضؿ٤ْٓ .

- (ٍذطو٤ْٓ ج٬ٌُّ ئ٠ُ ػرحٌجش ٓطٓح٣ٝس ك٠ جُطٍٞ ئٕ ْلٚ ػ٤ِٚ قِْ، ئٕ  ِْ ٚرٍ، ئٕ ؾ٤ٍ ػ٤ِٚ ػى :)جَوٝجؼ( :)

 ٝج٣٩وحع ذـ٤ٍ ْؿغ ، ٣ؼط٠ ؾٍْح ٤ْٞٓو٤ح ٣طٍخ ج٧يٕ .

- ( ٚ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو.(: )٠رقِْ× ْل :)حم 

- ( ٍ٣ٞٞف جُٔؼ٠٘ ٣ٝإًىٙ ٣ٝرٍَٙ ذحُطٟحو.ػىٍ× ؾ٤ :)٠رحم( :) 

- ( ِِْػرحٌجش ك٤ٜح ٗط٤ؿس ُٔح هرِٜح .َػَىٍ -ٚرٍ  -َق : ) 

 ِ :  ػَِ : أًػٍ جُهط٤د ٖٓ ٓطحذوحضٚ ك٢ نطرطٚ .

 كن ٝذ٤ٖ ج٥ن٣ٍٖ ٖٓ جُرٍٗ ٝأ٣ٟحً ُِط٤ٞٞف ٝضأ٤ًى كٌٍضٚ.ؾـ : ٤ُٞٞف جُلحٌم جٌُر٤ٍ ذ٤ٖ ؾٔحٍ ٌٝٝػس ٚلحش جُٔإٖٓ جُ

 -التعلٌق على الخطبة -

 :بٌبة النص -

 ٝض٘ٞػص ه٣ٞص جُهطحذس ك٢ ًٛج جُؼٍٛ ٝجَوٍٛش جُهطحذس،ٝهى كٖ جُؼٍٛج١ٞٓ٧ ٝئ٠ُ ئ٠ُ ًٛججُ٘ٙ ٣٘ط٢ٔ

 نطد ؾى٣ى. ػ٬ٝزػ٠ِ ٤ٍذلطفجُؿٜحوأٝجُطرٗ ػ٠ِ أٝٓؼحٌٞطٚ، ٝأنٍٟ ُِكع ُِِٓطحٕ نطد جُطأ٤٣ى ٓٞٞٞػحضٜح،كٞؾىٗح

 ٣ٝكًٌٕٝ. ٣ٍؿرٕٞ جُٔكحكَ،ٝجُهِلحءُ  ٝجٍُؤْحءك٠ جُٔٓحؾى ك٠ جُٞػظ

 نوع الخطبة: -

 ق٤حضْٜ. كطٓطو٤ْ ٝػوُْٜٞ ذأ٣ى٣ْٜ جُ٘حِ، ٝضأنً ك٠ جُى٤٘٣س ٝجُطؼح٤ُْ جُو٤ْ ضرع جُٞػظ جُط٢ نطد ٖٟٓ جُرٍٛ ٝنطرسجُكٖٓ

 م ٝقد ج٧ن٬ه٤حش ج٣ٌٍُٔس.ضٓٞو جُهطرس ٓٗحػٍ ج٣٩ٔحٕ جُٛحو: العاطفة -

ض٘ٞػص ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحء ٩ٞلحء ق٣ٞ٤س ٝهٞز ٩ٝغحٌز جُطلحػَ ذ٤ٖ جُهط٤د ٝٓٓطٔؼ٤ٚ، ٝػ٘ىٓح ٣ٍ٣ى ضو٣ٍٍ  األسالٌب: -

 جُٔؼح٢ٗ ٝذ٤حٕ قوحتن ِْٓٓ ذٜح كاٗٚ ٣ٓطهىّ ج٧ْح٤ُد جُهر٣ٍس.

 جٌُٛٞ ه٤ِِس ٝهى ػٜٞ ػٖ يُي ذح٥ض٠ : الخٌال: -

 ٜ جُٔؼح٢ٗ ٝضو٣ٍرٜح ئ٠ُ جًُٖٛ ٝج٩ه٘حع ذٜح .جُرٍجػس ك٠ ػٍ 

 جُط٘حْن جُِلظ٠ ٝجُطٞجَٕ ج٤ُْٞٔو٢ جُ٘حضؽ ػٖ ج٫َوٝجؼ . 

 ػىّ جُطٌِق ك٠ جْطهىجٓٚ ُِٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س . 

ٌٍَ ٓطٍضرس ٝجٞكس ٓطِِٓٓس.  -المعانً:  -   ؿ٣ٍُز، ٍٓضرس، ٫ ؿٜٔٞ ك٤ٜح، ٝجُلِ

 السمات األسلوبٌة للحسن البصري: -

 ُٞس جُؼرحٌز ك٢ٜ ٫ ضكطحؼ ئ٠ُ ٍٖـ.  ْٜ 

 ؾُجُس جُِلظ ٝػًٝذطٚ.    

 ؿُجٌز جُٔؼح٢ٗ ٝػٔن جُلٌٍز ٝقٖٓ ضٍض٤رٜح ك٢ ضَِٓٓ ٓ٘طو٢. 

 أِْٞذٚ جَُٜٓ جُٔٔط٘غ ج١ًُ ٣ظٖ ٖٓ ٣وٍؤٙ أٗٚ ٣كٖٓ ٓػِٚ ك٬ ٣ٓطط٤غ. 

 هِس جٌُٛٞ جُر٤ح٤ٗس، ٝػىّ جُطٌِق ك٠ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س. 

 إٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس.جُطأغٍ ذحُوٍ 

 ج٫ػطٔحو ػ٠ِ جُط٘حْن جُِلظ٠ ٝجُطٞجَٕ ج٤ُْٞٔو٢ جُ٘حضؽ ػٖ جُُوٝجؼ ذ٤ٖ جُؿَٔ. 

 جْطهىجّ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ٓػَ جُٓؿغ وٕٝ ضٌِق ك٢ ٓٞجٞؼٜح. 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 207

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 مبلمح شخصٌة الحسن البصري: -

ك٢ ٤ُٖ ٣ٍٝٓ ٝوٕٝ ض٣ُُّى ك٢ ج٬ٌُّ.ٝجٞف  كو٤ٚ، ػحُْ، ق٤ٌْ، ػحهَ، ٓؿٍخ، ٤ُٖ جُهِن، ٣وىّ ٓٞجػظٚ ٖٓ ن٬ٍ نطرٚ 

 جُر٤حٕ ٌجتغ جُلٛحقس ٓكد ٨ُٓس.

 على نص علم وعمل تدرٌبات

(1) 

ٌٕ ذ٬ ٣و٤ٖ ، ٓح٢ُ أٌٟ ٌؾح٫ً  ) ٍٍ ، ٝئ٣ٔح ٍَ ، ٝٓؼٍكسٌ ذـ٤ٍ ٚر ٌٍ ذ٬ ػٔ َِ ج٧ٓح٢ٗ  : هٞ ٤ٜٛحَش ٤ٜٛحَش .... أَِٛي جُ٘ح

 ( .   ٓحً ٫ٝ أٌٟ ػو٫ًٞ  ٝأْٔغ ق٤ٓٓحً ٫ٝ أٌٟ أ٤ٗ

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

  ": ق٤ٓٓحً ٍٓجوف ًِٔس"   .ٔ

 ٬ًٓحَ ׄ     ٚٞضحً ׄ     ْحقٍجً  ؿ٘حءׄ            ٌه٤وحً  ئقٓحْحً ׄ  

 ": ٚرٍٟٓحو ًِٔس  "  .ٕ

 ضرِّىׄ       ضٍجلٍ ׄ      ؾُع ׄ     ٞؼقׄ  

 ": ج٧ٓح٢ٗ  ٓلٍو  ًِٔس"  .ٖ

٤ّ٘سׄ                         أ٤٘ٓسׄ   ٤َْ٘سׄ         َٓ ّ٘سׄ     ُٓ ُٓ 

 ٖٓ ج٧ٓح٢ٗ جُهحوػس جُط٢ أٌِٛص جُ٘حِ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ جُهط٤د:. ٗ

 ؾ٤ٔغ ٓح ْرنׄ              هِس جُٛرٍ ك٢ ٠ِد جُؼِْׄ                  ٞؼق ج٤ُو٤ٖ ׄ   جُوٍٞ ذ٬ ػَٔׄ  

َِ  أِٛيَ ٗٞع جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس ك٢ هُٞٚ:"  .٘   ": ج٧ٓح٢ٗ   جُ٘ح

 ٍَْٓ َٓؿحׄ     ضٗر٤ٚׄ                         جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ       ك٤س٣جْطؼحٌز ضٍٛׄ  

ٌٍ ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:"  .ٙ ٍَ  ذ٬ هٞ ٍٍ  ذـ٤ٍ ٝٓؼٍكسٌ  ، ػٔ  ": ٚر

 جَوٝجؼׄ     ْؿغׄ          ٓوحذِسׄ             ؾ٘حِׄ  

 " و٫ًٞ ػ أٌٟ ٫ٝ ٌؾح٫ً  أٌٟ ٓح٢ُٗٞع ج٩ٗٗحء ك٢ هُٞٚ :"  - .7

 ٗىجءׄ     جْطلٜحّׄ    ٢ٜٗׄ    أٍٓ ׄ  

ٌٍ ك٢ هُٞٚ :"  - .8 ٍَ  ذ٬ هٞ  "ئ٣ؿحَ ذكًف: ػٔ

 جُهرٍׄ      جُٔرطىأׄ    جُٔلؼٍٞׄ                     جُلحػَׄ  

 ": ػو٫ًٞ  أٌٟ ٫ٝ ٌؾح٫ً  أٌٟ ٓح٢ُك٢ هُٞٚ :"  ج٫ْطلٜحّ جُـٍٜ ٖٓ  - .9

 ج٫ْطرطحءׄ              ٩ٌٗحٌجׄ    جُطؼؿد ٝجُٓه٣ٍسׄ              جُ٘ل٢ׄ  

َِ  أِٛيَ ك٢ هُٞٚ :"  - .ٓٔ   ": أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ : ج٧ٓح٢ٗ   جُ٘ح

 جُٔلؼٍٞׄ     جُؿحٌ ٝجُٔؿٌٍٝׄ     جُهرٍׄ                     جُٔرطىأׄ  

ٌٍ ػ٬هس هُٞٚ "   .ٔٔ ٍَ  ذ٬ هٞ ٍٍ  ذـ٤ٍ ٝٓؼٍكسٌ  ، ػٔ  "  ذٔح هرِٚ :  ٚر

 ضل٤َٛׄ      ض٤ٞٞف ׄ    ٗط٤ؿس ׄ    ضؼ٤َِ ׄ  

 "   أ٤ٗٓح -ق٤ٓٓح جُٔكٖٓ جُرى٣غ ك٢ هُٞٚ "   .ٕٔ

 ٠رحم ׄ    ْؿغ ׄ    ٓوحذِسׄ    ؾ٘حِׄ  

 " أكحو: أ٤ٗٓحً  أٌٟ ٫ٝ( ك٢ هُٞٚ: "  أ٤ٗٓحض٤ٌٍ٘ ًِٔس ) - .ٖٔ

 جُؼّٔٞׄ      جُطو٤َِׄ    جُطكو٤ٍׄ    جُطؼظ٤ْׄ  

 ًَ ٓٔح ٣أض٢ ٖٓ جُٓٔحش جُل٤٘س ُِهطرس ٓح ػىج:   -ٗٔ

 ضٍجذ١ ج٧كٌحٌ.ׄ               ِْٞخ ذ٤ٖ جُهرٍ ٝج٩ٗٗحءض٘ٞع ج٧ׄ  

  ًػٍز جٌُٛٞ جُه٤ح٤ُسׄ               جُطأغٍ ذحُوٍإٓ .       ׄ  

 ( 41https://dardery.site/archives/45ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 
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()ٕ 

ثَِ ) ُْ ُٖ أقِىًْ ُؼوسٌ ػ٠ِ ُٓحٗٚ ، ئيج  ُِّٞج ئٗٔح و٣ ٓٞج غْ جْطََك ٍَّ ُّ َّٝللا غْ نٍؾٞج ، ٝػٍكٞج غْ أٌٍٗٝج ، ٝق ونَ جُوٞ

ٌٖ أٗص ذ٤ّٞ جُكٓحخ ِّ جُى٣ٖ  أٓإٓ ًََخ ٝٓحُِي ٣ٞ  .. (  هحٍ : ٗؼْ  ً

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

  ": أٌٍٗٝج  ٍٓجوف ًِٔس" .ٔ

 أهٍٝجׄ      ضٌرٍٝجׄ     ؾكىٝجׄ    جػطٍكٞجׄ  

 ":قٍٓٞجٟٓحو ًِٔس  "  .ٕ

 جُػح٢ٗ ٝجُػحُعׄ            ٓ٘ؼٞجׄ             قظٍٝجׄ     أذحقٞجׄ  

ِّ  ٓحُيِ ك٢ هُٞٚ:"  جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ  .ٖ  ": جُى٣ٖ ٣ٞ

 ٓؿحٝ ٍَْٓׄ     ً٘ح٣س ׄ                            جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ          جْطؼحٌز ضٍٛق٤سׄ  

 ": أٌٍٗٝج غْ ٝػٍكٞجٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:"  .ٗ

 جُػح٢ٗ ٝجُػحُعׄ                               ْؿغׄ         ٠رحمׄ                  ؾ٘حِׄ  

ٌٖ ٗٞع ج٩ٗٗحء ك٢ هُٞٚ :"  - .٘  "   جُكٓحخ ذ٤ّٞ أٗص أٓإٓ

 ٗىجءׄ     جْطلٜحّׄ    ٢ٜٗׄ    أٍٓ ׄ  

ثَِ ئيجهُٞٚ :"  ك٢ - .ٙ ُْ  ٌٖ  "ئ٣ؿحَ ذكًف:   جُكٓحخ ذ٤ّٞ أٗص أٓإٓ

 جُهرٍׄ            جُٔرطىأׄ    جُٔلؼٍٞׄ                     جُلحػَׄ  

ٌٖ ك٢ هُٞٚ :"  ج٫ْطلٜحّجُـٍٜ ٖٓ  - .7  ":   جُكٓحخ ذ٤ّٞ أٗص أٓإٓ

 ج٫ْطٌحٌ ׄ             ج٩ٌٗحٌׄ                جُطو٣ٍٍׄ                      جُ٘ل٢ׄ  

ُٖ  ئٗٔحك٢ هُٞٚ :"  ٗٞع ج٧ِْٞخ - .8  ":  ُٓحٗٚ ػ٠ِ ُؼوسٌ  أقِىًْ و٣

 ٠ٍٖׄ     هٍٛׄ             ٗل٢ׄ    ئٗٗحت٢ׄ  

 "  ذٔح هرِٚ :  ٗؼْ:  هحٍػ٬هس هُٞٚ "   .9

 ضل٤َٛׄ      ض٤ٞٞف ׄ                          ٗط٤ؿس ׄ      ضؼ٤َِ ׄ  

ُٖ  ئٗٔح" ك٢ هُٞٚ  ٗٞع جُطٗر٤ٚ ك٢ هُٞٚ:   .ٓٔ  "   ُٓحٗٚ ػ٠ِ ُؼوسٌ  أقِىًْ و٣

  ضٔػ٢ِ٤ׄ     ٓلَٛׄ   ٓؿَٔׄ    ذ٤ِؾׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4541ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 

()ٖ 

٬ً ك٢ ئٕ ٖٓ أن٬م جُٔإٖٓ هٞزً ك٢ و)  ُّٔ ح ذؼِْ ، ٤ًْٝٓحً ك٢ ٌكن ، ٝضك ًٔ ح ك٢ ِقِْ ، ِٝقِ ًٔ ٣ٖ ، ٝئ٣ٔحًٗح ك٢ ٣و٤ٖ ، ٝػِ

 َ٫ٝ ٣ ، ُٝ ـِ ُْ ك٢ أكحهس ، ٝهٛىجً ك٢ ؿ٠٘ ، ٝػطحًء ك٢ جُكوٞم ، ٝئٗٛحكحً ك٢ ج٫ْطوحٓس ، ٫ ٣ك٤ُق ػ٠ِ ٖٓ ٣ُْر غ

ُُ ، ٫ٝ ٣ـِٞ ٫ٝ ِٔ٫ٝ ٣ ُُ ُُ ٫ٝ ٣ـٔ ُص ذحُلؿ٤ؼس ئٕ ُُٗص ذـ٤ٍٙ ،  ٓٓحػىز ٖٓ ٣ُِكدُّ ، ٫ ٣ٜٔ َٔ ْٗ ٣ِٜٞ ٫ٝ ٣ِؼُد ، ٫ٝ ٣َ

ٍُّ ذحُٔؼ٤ٛس ئيج ُُٗص ذٓٞجٙ  َٓ ُ٫ٝ ٣). 

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

  ": هٛىجً ٍٓجوف ًِٔس"  .ٔ

 جػطىجٍׄ     ٌٞحׄ                  ضٞجٞؼحׄ            ضؼٔىجׄ  

 ":كحهسٟٓحو ًِٔس  "  .ٕ

 ٌؿرسׄ                           ؿ٠٘ׄ      ػَٞׄ     قحؾسׄ  

 ": قِْؾٔغ ًِٔس "  .ٗ

 ج٧ٍٝ ٝجُػح٢ٗ ׄ                                  قِٔحءׄ     أق٬ّׄ     قِّٞׄ  
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 ٖٓ ٚلحش جُٔإٖٓ ًٔح ٣طٟف ٖٓ جُلوٍز:. ٘

 ًَ ٓح ْرنׄ    .   ٣ٌٍٛٚ ٖٓ ٣ظِْ ٫ׄ     جُـ٠٘ ػ٘ى ج٩ٍْجف ٝػىّ ج٫هطٛحوׄ          جُلوٍ ػ٠ِ جُٛرٍׄ  

 ": ذـ٤ٍٙ ُُٗص ئٕ جُلؿ٤ؼسٗٞع جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس ك٢ هُٞٚ:"  .ٙ

 ٍَْٓ َٓؿحׄ     ضٗر٤ٚׄ                       جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ                ك٤س٣جْطؼحٌز ضٍٛׄ  

 ": ٣و٤ٖ ك٢ ٝئ٣ٔحًٗح ، و٣ٖ ك٢ هٞزً ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:"  .7

 ج٧ٍٝ ٝجُػحُعׄ            ْؿغׄ                           ٠رحمׄ                ؾ٘حِׄ  

 ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس: - .8

 نر١ٍ ُلظح ئٗٗحت٢ ٓؼ٠٘ׄ        نر١ٍׄ     ئٗٗحء ؿ٤ٍ ٠ِر٢ׄ                      ئٗٗحء ٠ِر٢ׄ  

 :ئ٠٘حخ ػٖ ٣ٍ٠ن" ٣ِؼدُ  ٫ٝ ٣ِٜٞ ٫ٝك٢ هُٞٚ :"  - .9

 جُطل٤َٛׄ     ج٫ػطٍجٜׄ    جُطٍجوفׄ                     جُطٌٍجٌׄ  

 ":: ٣ُِٔ ٫ٝ ٣ـُٔ، ٫ٝ ٣ُٜٔ، ٫" جُِٕٞ جُر٤ح٢ٗ ك٢ هُٞٚ:  - .ٓٔ

 ً٘ح٣سׄ     ٓؿحَ ٍَْٓׄ         جْطؼحٌزׄ            ضٗر٤ٚׄ  

 "  :  ج٫ْطوحٓس ك٢ ٝئٗٛحكحً  ، جُكوٞم ك٢ ٝػطحءً "  جُِٕٞ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:  .ٔٔ

 ٓوحذِسׄ       جَوٝجؼׄ      ْؿغׄ          ٠رحمׄ  

   ٖٓ ْٔحش أِْٞٝخ جُكٖٓ جُر١ٍٛ ًٔح ٣رىٝ ٖٓ جُلوٍز:  .ٕٔ

  جْطهىجّ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤سׄ   ج٤ُْٞٔو٢ ٝجُطٞجَٕ جُِلظ٠ جُط٘حْن ػ٠ِ ج٫ػطٔحوׄ  

  ؾ٤ٔغ ٓح ْرنׄ     هِس جٌُٛٞ جُر٬ؿ٤سׄ  

 ٍ  ٤ِْٝطٚ :" أِْٞخ هٛ و٣ٖ ك٢ هٞزً  جُٔإٖٓ أن٬م ٖٓ ئٕك٢ هُٞٚ "  - .ٖٔ

 جْطهىجّ ئٗٔحׄ               جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ                    جُ٘ل٢ ٝئ٫ْطػ٘حءׄ          ضؼ٣ٍق جُٔرطىأ ٝجُهرٍׄ  

 ( rchives/4541https://dardery.site/aُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 

 ()ٗ 

ُٙ ِػرٍزٌ ، ٣هح١ُُ  ٍُ ٙ ضُو٠ ، ٌْٝٞضُٚ كٌٍزٌ ، ََٝٗظ ٍُ جُٔإٖٓ ك٢ ج٬ُٛز نحٌٖغ ، ٝئ٠ُ جًٍُٞع ٓٓحٌٌع ، هُُٞٚ ٖلحٌء ، ٝٚر

ٍَ ػ٤ِٚ َػَىٍ  لِٚ ػ٤ِٚ َقِِْ ، ٝئٕ  ُِِْ ٚرٍ ، ٝئٕ ِؾ٤ َْ َْ ، ٝئٕ  ُْ ٤ُـ٘ َْ ، ٣ٝطٌِ َْ ، ٣ٌٌٝٓص ذ٤ْٜ٘ ٤ُِٓ  . جُؼِٔحَء ٤ُؼِ

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

  ": ِػرٍزٌ ٍٓجوف ًِٔس"   .ٔ

 ٓػح٫ׄ      ضؼؿدׄ     ػوحخׄ            جضؼح ׄ  

 ":٣هح١ُٟٓحو ًِٔس  "  .ٕ

 ٣٘حَٞׄ      ٣٘حَعׄ     ٣ؼطٍُׄ            ٣هحْٚׄ  

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ ٚلحش جُٔإٖٓ جُط٢ يًٍش ك٢ جُلوٍز ٓح ػىج:. ٖ

 جُؼِٔحء ٓؿحُٓسׄ          .   ِٚس ج٧ٌقحّׄ         جُطأَٓ ٝجُطىذٍ ك٢ ٌِٓٞش َّللاׄ               ع ك٢ ج٬ُٛزجُهٗٞׄ  

 ": ٖلحءٌ  هُُٞٚٗٞع جٌُٛٞز جُر٤ح٤ٗس ك٢ هُٞٚ:"  .ٗ

 ٍَْٓ َٓؿحׄ     ضٗر٤ٚׄ                                 جْطؼحٌز ٤ٌ٘ٓسׄ   ك٤س٣جْطؼحٌز ضٍٛׄ  

ٙ ، ٖلحءٌ  ه٣ُُٚٞؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى .٘ ٍُ  ": ضُو٠ ٝٚر

 جَوٝجؼׄ              ْؿغׄ    ٠رحمׄ                 ؾ٘حِׄ  

 ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس: - .ٙ

 نر١ٍ ُلظح ئٗٗحت٢ ٓؼ٠٘ׄ   نر١ٍׄ   ئٗٗحء ؿ٤ٍ ٠ِر٢ׄ     ئٗٗحء ٠ِر٢ׄ  

ٍَ  ٝئٕك٢ هُٞٚ :"  - .7  "ئ٣ؿحَ ذكًف: َػَىٍ ػ٤ِٚ ِؾ٤

 جُهرٍׄ      جُٔرطىأׄ    جُٔلؼٍٞׄ                     جُلحػَׄ  
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 ": أِْٞخ هٍٛ ذطوى٣ْ : نحٖغٌ  ج٬ُٛز ك٢ جُٔإٖٓك٢ هُٞٚ :"  - .8

 جُٔلؼٍٞׄ     جُؿحٌ ٝجُٔؿٌٍٝׄ    جُهرٍׄ    جُٔرطىأׄ  

َْ ػ٬هس هُٞٚ "   .9  "  ذٔح هرِٚ :  ٤ُـ٘

 ضل٤َٛׄ      ض٤ٞٞف ׄ    ٗط٤ؿس ׄ    ضؼ٤َِ ׄ  

ٍَ  ٝئٕغ ك٢ هُٞٚ " جُٔكٖٓ جُرى٣  .ٓٔ  "   َػَىٍ ػ٤ِٚ ِؾ٤

 ٠رحم ׄ    ْؿغ ׄ   ٓوحذِسׄ    ؾ٘حِׄ  

 " ذٔح هرِٚ : َقِِْػ٬هس هُٞٚ "  - .ٔٔ

 ضل٤َٛ ذؼى ئؾٔحٍׄ              ْردׄ              ض٤ٞٞفׄ             ٗط٤ؿسׄ  

 ٓؿحَ ٍَْٓ ػ٬هطٚ:"  ٓٓحٌعٌ  جًٍُٞع ٝئ٠ُك٢ هُٞٚ "  - .ٕٔ

 جُٔٓرر٤سׄ                         جُٓرر٤سׄ                 ج٤ٌُِسׄ                جُؿُت٤سׄ  

ُٙ ( ك٢ هُٞٚ: "  ِػرٍزٌ ض٤ٌٍ٘ ًِٔس ) - .ٖٔ ٍُ  " أكحو: ِػرٍزٌ  َٝٗظَ

 جُؼّٔٞׄ             جُطو٤َِׄ      جُطكو٤ٍׄ    جُطؼظ٤ْׄ  

 ٗٞع جُهطرس جُٓحذوس  -ٗٔ

 جؾطٔحػ٤س ׄ                  قل٤ِسׄ        .و٤٘٣سׄ    ٤ْح٤ْسׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4541ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

  

 نصوص متحررة على النثر فً العصر األموي (المنزلً الواجب)

()ٔ 

ِ هحت٬: ٘ح ١ٍ ك٢ ُج ُٛر ٖ ج كٓ  نطد ُج

٣ٍِرٌْ ٓح ٞجَوػُ  ٣ٍِرٌْ، ٫ ٓح ئ٠ُ ٣َ َ٣  ٍَ َٜ َّ٘سُ، َٝػلَصِ  جُُؼِٔحُء، ٝهََِّصِ  جَُؿلَحءُ   َ ُّٓ حَػصِ  جُ َٖ ِكْرصُ  ُوى جُرِْىَػسُ؛ ٝ ح َٚ ًٓ  ٓح أهٞج

ْكرَطُْٜ ًحٗص زَ  ئ٫ ُٚ ٍَّ ، هُ ِٖ ٌِ  ٝؾ٬ءَ  جُؼ٤  .جُٛىٝ

ح ٌأ٣صَ  ُٝوى ًٓ ٖ ًحٗٞج أهٞج َ٘حضِْٜ ِٓ َٓ ْٕ  َق ٍِوَ  أَ لَنَ  ػ٤ِْٜ ضَ ْٖ ٖ ٌْٓ٘ أَ ٤ِّثَحضٌِْ ِٓ َْ  ْٕ ًَّذُٞج أَ ََّ  ك٤ٔح ًٝحٗٞج ػ٤ِٜح، ضَُؼ  ُْٜ َّللاُ  أق

ٖ َٛىَ  جُّى٤ٗح ِٓ َْ َّ  ك٤ٔح ٌْٓ٘ أَ ٍَّ غُ  ٢ُ ٓح ٜٓ٘ح، ػ٤ٌِْ َّللاُ  َق َٔ ْْ ح أَ ًٓ ٤ ِٓ ًٓح، أٌٟ ٫ٝ َق َٛدَ  أ٤َِٗ ُِ  َي ذَو٢َِ  جُّ٘ح َٝ ، ُِ َ٘ح ْٓ  ُٞ جُِّ٘

لُطْ َٖ ح ٌَ ْ٘طُْ، ٓح ضَ َٜحَو٣ْطْ ضََىجكَ َٜحَوٝج ُْٝ ج٠٧رحمَ  ضَ حتِفَ  ضَطَ َٛ ُٖ  هحٍ. جَُّ٘ َْ :  جُهطحخِ  جذ ِق َْٛىٟ جٍٓأً  َّللاُ  ٌَ ِٝتَِ٘ح ئ٤ُ٘ح أَ ح َٓ َٓ. 

ٝج ْ جُؿٞجَخ؛ أَِػىُّ ُٖ  َٓٓإُٕٝٞ، كاٌَِّٗ ٖ جُٔإٓ َٓ ُْ  ًْ ِٚ؛ ػٖ و٣َ٘ٚ ٣َأُْن ْأ٣ِ ٌَ ٌَُّٚ٘ٝ ٙ ًَ ٖ أََن ِٓ  َِ ذِّٚ هِرَ ٌَ . َّٕ َٜىَ  هى جَُكنَّ  ًٛج ئِ  َؾ

 َُِٚ ْٛ َٖ  ذ٤َْٜ٘ ٝقحٍ ،أَ َٜٞجضِْٜ، ٝذ٤ ٍُ  ٝٓح َٖ رِ ْٛ ٖ ئ٫ ػ٤ِٚ ٣َ فَ  َٓ ٍَ َُِٚ  َػ ْٟ َؾح كَ ٌَ ْٖ  َػحهِرَطَُٚ، َٝ َٔ ىَ  كَ ِٔ َّّ  جُّى٤ٗح َق زَ  َي ٍَ  ج٥ِن

ّ٤ُٝ  ُٙ ٍَ ٌْ ٌْ  ئ٫ِ َّللاِ  ُِوَحءِ  ٣َ و٤ِ َهِطٚ ػ٠ِ ُٓ َْ. 

َٖ  ٣ح ، جذ َّ ُٕ  آو ٢ِّ٘؛ ٫ٝ ذحُطََّك٢ِِّ ٤ُّ ج٣٩ٔح َٔ ٍَ  ٓح ٌَُّٝ٘ٚ ذحُطَّ هَ ىَّهَٚ جُوِِٞخ، ك٢ َٝ َٚ ٝ  َُ َٔ    .جَُؼ

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

   آدَم ": ابنَ  الؽرض من  النداء فً قوله: " ٌا–ٔ

  جُطؼظ٤ْׄ      جُطكو٤ٍׄ      ج٫ُطٔحِׄ            جُط٘ر٤ٚ ׄ     

ْصبِرُ  فً قوله: " وما -ٕ    "   أسلوب قصر  وسٌلته : َفْضلَهُ  َعَرؾَ  َمن إال علٌه ٌَ

 جْطهىجّ ئٗٔحׄ            جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ    جُ٘ل٢ ٝئ٫ْطػ٘حءׄ     ضؼ٣ٍق جُٔرطىأ ٝجُهرٍׄ  

 . نجدها ولذا العقلً؛ اإلقناع مقام فً الُخطبة جاءت -ٖ 

ٍٕ  يجش ׄ   ٍٕ  يجش ׄ     ٝجٌُ٘ح٣حش ذح٫ْطؼحٌجش ٤ِٓثس ن٤ح٤ُس ٓؼح  ٝج٧ن٤ِس ٤سجُر٤حٗ جٌُٛٞ ه٤ِِس قو٤و٤س ٓؼح

ىز ׄ       جُرى٣ؼ٤س ذحُٔكٓ٘حش قحكِس ׄ   ِٔ ؼط  ؿ٤ٍٛح وٕٝ ج٩ٗٗحت٤س ج٧ْح٤ُد ػ٠ِ ُٓ

  .الُخَطب من تصنٌفها ٌُمكن وأفكار معانٍ  من الخطبة فً ورد ما خبلل من -ٗ

 جُكٍذ٤سׄ     ج٫ؾطٔحػ٤سׄ    ج٤ُٓح٤ْسׄ    جُٞػظ٤سׄ  

https://dardery.site/archives/4541
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غُ  ٢ُ ٓح ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ هُٞٚ :" –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٘ َٔ ْْ ح أَ ًٓ ٤ ِٓ ًٓح " ٛٞ: أٌٟ ٫ٝ َق  أ٤َِٗ

 األول والثانً.ׄ     حسن تقسٌم     ׄ     الجناس ׄ       السجعׄ  

  نكرة للـــداللة على : أَنًٌِسا "  أرى وال َحِسًٌسا أَْسَمعُ  لً ما فً قوله :" ( َحِسًٌسا: ) كلمة جاءت -مما ٌلً –مٌز   -ٙ

  .التكثٌرׄ       والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ       التقلٌل ׄ  

 .:عدا السابقة ما  للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  -  7

 تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء.ׄ              .صعوبة األلفاظ وؼرابتها ׄ  

 قلة الصور الخٌالٌةׄ      .       قصر الجمل والفقراتׄ  

َقه القلوِب، فً َوَقرَ  ما فً قوله:" ولكنَّه معنى كلمة  )َوَقَر( -مما ٌلً –مٌز   -8   الَعَملُ ": وَصدَّ

م ׄ    .أكرمׄ       َثقُلׄ       ثبت ׄ       عظَّ

ٌَم من لٌس اآلتً من أي   -9  السابقة؟ الُخطبة فً تتمثَّل التً الضمنٌة القِ

 .صلة األرحام ׄ         .اجتناب الشبهات  ׄ  

 .التحلً باإلٌمان الصادق  ׄ       .التحذٌر من اتباع الهوى والبدعة ׄ  

ِرٌبكم ما َدُعوا» المراد من قوله:  للسٌاق فْهمك من -ٓٔ ِرٌبكم ال ما إلى ٌَ ٌَ »: 

      . اترك ما ٌجعلك فً نظر الناس موضع شك واستقم فً قولك وفعلك  ׄ  

 اترك الكذب والتزم الصدقׄ  

       امتنع عن النفاق واللؽو والزم الصدق والجد  ׄ  

 فٌِهِ  شكّ  اَل  َما إِلَى واعدل َحَراًما( أَو َحبَلال أَو َكونه فًِ تشك َما اترك الشبهات أي) ׄ  

ُبوا أَنْ : ) فً قوله -مما ٌلً –مٌز   -ٔٔ   إٌجاز بحذؾ : ( علٌها ُتَعذَّ

  .الموصوؾׄ        المبتداׄ       الفاعل ׄ      المفعول ׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  ابِحَ النَّصَ  َتَتَهاَدوا ولم: » قوله فً  -ٕٔ

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ   .التوضٌح استعارة مكنٌة،ׄ  

ْٖ  ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: ": – ٖٔ َٔ ىَ  كَ ِٔ َّّ  جُّى٤ٗح َق زَ  َي ٍَ  "  ج٥ِن

 ٓوحذِسׄ      ٠رحمׄ      ْؿغׄ      ؾ٘حِׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما«  َمسإولون فإِنَّكم: » قوله عبلقة ما  -ٗٔ

 .تقابلׄ    .تفصٌلׄ    .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

 ( ry.site/archives/7326https://dardeُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 

 ()ٕ 

ٚ هحت٬: ٢ٞ َّللا ػ٘  ٌُ ٣ُ ؼ ٖ ػرى ُج ٍ ذ  نطد ػٔ

 َّٕ ٌِ  ٤ُٓصْ  جُّى٤ٗح ئِ ٌٍ، ذىج ج ٍَ ٌٌ  هَ ٜ٘ح أِِٜٛح ػ٠ِ ًٝطدَ  جُل٘حَء، ػ٤ِٜح َّللاُ  ًطدَ  وج ِٓ ، َٖ ٍٍ  كٌْ جُظََّؼ ِٓ ح ُٓٞغَنٍ  ػح َّٔ ٍَ  َػ  ه٤ِ

ُخ، ٍُ ٍْ  ًْٝ ٣َْه و٤ِ طَر١ٍِ  ُٓ ـْ ح ُٓ َّٔ ٍَ  َػ ،٣َْظؼَ  ه٤ِ ُ٘ٞج ُٖ ِٓ ٌْ كأْق َٔ ِق قِسَ  ٜٓ٘ح َّللاُ  ٌَ ٍِّ ِٖ  جُ ًْ ٓح ذأقٓ ٍُ ُٟ ٖ ٣َْك ُوٝج جَُّْ٘وَِِس، ِٓ َّٝ َُ  ٝضَ

 َّٕ ٍَ  كاِ جوِ  ن٤ َُّ ل٢َءِ  جُّى٤ٗح ئٗٔح جُطوٟٞ؛ جُ ًَ  ٍٍ ٬ ِ  َٙ ََٛد، هَُِ ًَ ُٖ  ذ٤ََْ٘ح كَ َّ  جذ ٌّ  جُّى٤ٗح ك٢ آو َ٘حكِ ٍُ  ٝذٜح ُٓ ٍٖ  ه٣ٍ  َّللاُ  وػحٙ ئي ػ٤

،ِٙ ٌِ ِّ  ٌٙٝٓح ذِوََى ِٚ، ذ٤ٞ َِرَٚ َقْطلِ َٓ ٙ كَ ٌَ ٙ آغح ٌَ ٤ْٗحٙ، ٝو٣ح ٍَ  ُٝو َّ٤ َٚ ٝ  ٍّ َ٘حٙ، ٓٛحَِٗؼٚ آن٣ٍٖ ُوٞ ـْ َٓ ٝ  َّٕ ٍُّ  ٫ جُّى٤ٗح ئِ ُٓ ٌِ  ضَ  ٓح ذِوَْى

، ٍُّ ُٟ ٍُّ  ئٜٗح ضَ ُٓ ٍُّ  ه٬٤ًِ، ضَ ًٗح ٝضَُؿ ُْ  .٬٣ٞ٠ً  ُق

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

ُدواقوله: "  فً األمرالؽرض من   –ٔ ادِ  خٌرَ  فإِنَّ  وَتَزوَّ    ":التقوى  الزَّ

  جٍُؾحءׄ      جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ       جُىػحء ׄ     

https://dardery.site/archives/7326
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ٍٍ  كٌْ ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ هُٞٚ :" –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٕ ِٓ ح ُٓٞغَنٍ  ػح َّٔ ٍَ  َػ ُخ، ه٤ِ ٍُ ٍْ  ًْٝ ٣َْه و٤ِ طَر١ٍِ  ُٓ ـْ ح ُٓ َّٔ ٍَ  َػ ُٖ " ٛٞ: ه٤ِ  ٣َْظَؼ

 االزدواج.ׄ    حسن تقسٌم       ׄ     الجناس ׄ       السجعׄ  

ٍٍ  كٌْ) ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ هُٞٚ: .ٖ ِٓ ح ُٓٞغَنٍ  ػح َّٔ ٍَ  َػ خُ  ه٤ِ ٍُ  (:٣َْه

 نر١ٍ ُلظح ئٗٗحت٢ ٓؼ٠٘ׄ         ئٗٗحء ؿ٤ٍ ٠ِر٢ׄ                     ئٗٗحء ٠ِر٢ׄ         نر١ٍׄ  

 "   أسلوب قصر  وسٌلته :َفَذَهَب  َقلُصَ  ِظبللٍ  َكَفًءِ  الّدنٌا إنمافً قوله: "  -ٗ  

 جْطهىجّ ئٗٔحׄ    جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ    جُ٘ل٢ ٝئ٫ْطػ٘حءׄ     ضؼ٣ٍق جُٔرطىأ ٝجُهرٍׄ  

 . نجدها ولذا العقلً؛ اإلقناع مقام فً الُخطبة جاءت -٘ 

ٍٕ  يجش ׄ    ٝجٌُ٘ح٣حش ذح٫ْطؼحٌجش ٤ِٓثس ن٤ح٤ُس ٓؼح

ٍٕ  يجش ׄ    ٝج٧ن٤ِس جُر٤ح٤ٗس جٌُٛٞ ه٤ِِس قو٤و٤س ٓؼح

 جُرى٣ؼ٤س ذحُٔكٓ٘حش قحكِس ׄ  

ىز ׄ   ِٔ ؼط  ؿ٤ٍٛح وٕٝ ج٩ٗٗحت٤س ج٧ْح٤ُد ػ٠ِ ُٓ

  .الُخَطب من تصنٌفها ٌُمكن وأفكار معانٍ  من الخطبة فً ورد ما خبلل من -ٙ

 جُكٍذ٤سׄ     ج٫ؾطٔحػ٤سׄ    ج٤ُٓح٤ْسׄ    جُٞػظ٤سׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما«  طوٌبلً  ًناُحزْ  وَتُجرُّ  قلٌبلً، َتُسرُّ  إنها: » قوله عبلقة ما  -7

 .توضٌحׄ   .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

 ٌوحً بببب: « عٌنٍ  قرٌرُ » قوله:  للسٌاق فْهمك من -8

 حدة البصر ׄ     السعادة وراحة البال  ׄ    صحة البصر ׄ     . كثرة النوم ׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  َتُضرُّ  ما بَِقْدرِ  َتُسرُّ  ال الّدنٌا إِنَّ : » قوله فً  -9

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ   .التشخٌص استعارة مكنٌة،ׄ  

 .:عدا السابقة ما  للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  -  ٓٔ

 وضوح المعنى.ׄ              .فاظاألل وركاكة األسلوب ضعؾ ׄ  

 التنوع بٌن الخبر واإلنشاءׄ       .       قصر الجمل والفقراتׄ  

َعَن( فً قوله:" وكتبَ  -مما ٌلً –مٌز   -ٔٔ َعَن ": ِمنها أهلِها على مرادؾ كلمة  )الظَّ   الظَّ

 .الرحٌلׄ      الهبلكׄ        الخلود ׄ      البقاء ׄ  

 .بالخٌال تتعلَّق األموي العصر فً الخطابة سمات من سمةً  السابقة رةالفِقْ  ِمنَ  استنتِجْ  -ٕٔ

 .المباشرة البسٌطة المعانً على واالعتماد الخٌال قلة ׄ    .السامع لجذب له واحدة صورة التزام مع الخٌال كثرة ׄ  

ع ׄ   َور على واالعتماد الخٌال كثرة ׄ    .ذهنه وإثارة المستمع لجذب الخٌال صور تنوُّ بةا الصُّ  .والممتدة لُمركَّ

ٍُّ  ئٜٗح ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: ": –ٖٔ ُٓ ٍُّ  ه٬٤ًِ، ضَ ًٗح ٝضَُؿ ُْ  ٬٣ٞ٠ً "  ُق

 ج٧ٍٝ ٝجُػح٢ٗׄ      ٠رحمׄ       ْؿغׄ      ٓوحذِسׄ  

  َفَذَهَب ": َقلُصَ  ِظبللٍ  َكَفًءِ  الّدنٌا نوع التشبٌه فً قوله:" إنما -مما ٌلً –مٌز   -ٗٔ

 .تمثٌلًׄ       مفصلׄ        مجمل ׄ       بلٌػ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7327ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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:ُ ٣ُ ؼ ٖ ػرى ُج ٍ ذ  نطد ػٔ

َٖٓ  ََ َٚ ٍَ  و٣ِ٘ٚ، ك٢ ُٚ ذ٤ٛ٘كسٍ  أنحٙ َٝ ـِ  ك٢ ُٚ َٝٗظَ َٖ  كوى و٤ٗحٙ ٬ٚ َِطَُٚ، أقٓ ِٚ؛ ٝجؾدَ  ٝأَوَّٟ ِٚ ح َّللاَ  كحضَّوٞج َقوِّ  كاَّٜٗ

ِػظَسٌ  كحْهرَُِٞٛح، و٣ٌْ٘ ك٢ ٌُْ ٤ٛٗكسٌ  ْٞ َٓ ِْ٘ؿ٤َسٌ  ٝ جهِدِ  ك٢ ُٓ َٞ ٞٛح، جَُؼ ُٓ َُ ُْ مُ  كح َْ ٍِّ ٌّ  جُ ْوٓٞ َٖ  ٣َْؼُىٝ كِٖ َٓ ِٓ ْإ ُٔ َْ  ٓح جُ ِٓ  ُٚ هُ

ُِٞج ِٔ َِد؛ ك٢ كَأَْؾ َّٕ  جُطَِّ َؼسً  جُو٘ٞعِ  ك٢ كاِ ـَسً  َْ ِْ لَحكًح؛ ٝذُ ًَ ٝ  َّٕ ََ  ئِ َّْ  أػ٘حهٌِْ، ك٢ جُى٤ٗح أؾ ٌْ، ٝؾٜ٘ َٓ ٌِٛد، ضٍٕٝ ٝٓح أٓح  يج

ْٕ  ٠ٟٓ ٝٓح ، ُْ كٌأَ ْٖ ٌُ َ٣   َ جِؿٚ ٝذؼى ٣َُٓٞم، ٝٛٞ ج٤ُِّٔصِ  قح٫شِ  ٌأ٣طْ ٝهى ه٣ٍٍد، ػٖأٓٞجش  ًٝ ٍَ  جُٔٞشَ  يجمَ  ٝهى كَ

 ُّ ٍِؽَ  هى ٣وُٕٞٞ قَُٞٚ ٝجُوٞ ٚ كَ َٔ ِق ََ  ٝػح٣٘طْ َّللاُ، ٌَ سَ  ئنٍجِؾٚ، ضؼؿ٤ َٔ ْٓ ِٚ، ٝهِ جغِ ٍَ ُُٜٚ  ضُ ْؾ َٝ ْلوٌُٞو، َٝ َٓ  ُٙ ٍُ ًْ ، ِٝي  ٢ ِٓ ْ٘  ٝذحذُٚ َٓ

 ٌٌ ُْٜؿٞ َٓ  ْٕ َٕ  ٣َُهح١ُِ ُْ ًأَ ٍُٔ ُْٝ جُِكلَحِ ، ئنٞج ؛ ٣َْؼ ٌَ ٍَ  كحضوٞج جُى٣ح ْٞ َٛ  ٍّ ٞ٫ ٣  ٍُ ٍُ  ك٤ٚ ٣ُْكوَ ْػوَح زٍ  ِٓ ٌَّ  .جُٔٞج٣َٖ ك٢ َي

 ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس : ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ -

لَبِ  فً َفؤَْجِملُوا» قوله:  للسٌاق فْهمك من -ٔ  :ٌوحً بـــ « الطَّ

ٌُّن ׄ   َز لَبِ  َواْلُمَبالََؽةُ  التَّ َخلًِّ االْمتِناع وׄ       .فً الطَّ لَبِ  عن التَّ  الطَّ

ؾاالِْعتِدال و   ׄ   لَطُّ لَبِ  فً  التَّ لَبِ  اإلْلَحاح فً ׄ      الطَّ  الطَّ

  ":وَكَفاًفا  وُبْلَؽةً  َسَعةً  القنوعِ  فً فإِنَّ ( فً قوله:" َكَفاًفامعنى كلمة  ) -مما ٌلً –ز مٌ  -ٕ

 .ضعؾ ما تحتاجهׄ     أقل من حاجتكׄ      أكثر من حاجتك ׄ     الحاجة ِمقدارَ  ׄ  

ٌَم من لٌس اآلتً من أي   -ٖ  السابقة؟ الُخطبة فً تتمثَّل التً الضمنٌة القِ

 .اإلخبلص فً النصٌحة ׄ    .االستعداد لٌوم القٌامة ׄ   .طاعة الوالدٌن ׄ    .عةالرضا والقنا  ׄ  

لَِب ": فً الؽرض من  األمر فً قوله: " َفؤَْجِملُوا–ٗ    الطَّ

  جُٞؾٞخׄ      جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ      جٍُؾحء ׄ     

 قصر  وسٌلته :وَكَفاًفا "   أسلوب  وُبْلَؽةً  َسَعةً  القنوعِ  فً فً قوله: " فإِنَّ  -٘  

 جْطهىجّ ئٗٔحׄ    جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ    جُ٘ل٢ ٝئ٫ْطػ٘حءׄ    ضؼ٣ٍق جُٔرطىأ ٝجُهرٍׄ  

 .بالُجملِ  تتعلَّق األموي العصر فً الخطابة سمات من سمةً  السابقة الفِْقرة ِمنَ  استنتِجْ  -ٙ

 .بإٌجاز المعانً عن ُمعبِّرة قصٌرةً  ملالج جاءت ׄ     المعانً عن التعبٌر فً اإلطناب على وتعتمد ُمعقَّدة الجمل جاءت ׄ  

 .المعانً عن التعبٌر فً واضحة وؼٌر ؼامضة الجمل جاءت ׄ     .المعانً عن التعبٌر عن قاصرة لكنها قصٌرةً  الجمل جاءت ׄ  

ُُٜٚ  ٗٞع جُٔكٖٓ جُرى٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ: ": –7 ْؾ َٝ ْلوٌُٞو، َٝ َٓ  ُٙ ٍُ ًْ ، ِٝي  ٢ ِٓ ْ٘ ٌٌ  ٝذحذُٚ َٓ ُْٜؿٞ َٓ  " 

 ٓوحذِسׄ      جَوٝجؼׄ      ؿغْׄ      ؾ٘حِׄ  

ةٍ  ِمْثَقالُ  فٌه ٌُْحَقرُ  ال: ) فً قوله -مما ٌلً –مٌز   -8   إٌجاز بحذؾ : ( الموازٌن فً َذرَّ

  .الموصوؾׄ        المبتداׄ       الفاعل ׄ      المفعول ׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  الموتَ  ذاقَ  وقد: » قوله فً  -9

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، رةاستعاׄ  

 .التجسٌد مكنٌة، استعارةׄ   .التوضٌح استعارة مكنٌة،ׄ  

 .:عدا السابقة ما  للخطبة الفنٌة السمات من ٌؤتً مما كل  -  ٓٔ

 وضوح المعنى.ׄ                 .سهولة األلفاظ ׄ  

 كثرة الصور الخٌالٌةׄ             .  التنوع بٌن الخبر واإلنشاءׄ  

ى ِصلََتُه، أحسنَ  فقد: » قوله عبلقة ما  -ٔٔ  السابق؟ النص فً قبله بما«  َحقِّهِ  واجبَ  وأَدَّ

 .تقابلׄ    .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

ٚ) ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ هُٞٚ: .ٕٔ َٔ ِق  (:َّللاُ  ٌَ

 ظح ئٗٗحت٢ ٓؼ٠٘نر١ٍ ُلׄ         ئٗٗحء ؿ٤ٍ ٠ِر٢ׄ    ئٗٗحء ٠ِر٢ׄ   نر١ٍׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7328ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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ح َّٔ َٖ  َّللاِ  ػرىَ  قٍٟش َُ   :كوحٍ ٓكٌٔى، ُٚ ٣وحٍ ُٚ جذً٘ح وػح جُٞكحزُ  ّٖىجوٍ  ذ

، ٣ح ٖ ٝأٌٟ ٣ُْوُِِغ، ٫ جُٔٞشِ  وجػ٢َ  أٌٟ ئ٢ِِّٗ ذ٢ََُّ٘ َٓ ٠ َٟ ِؾُغ، ٫ َٓ ٍْ َ٣ ٖ َٓ ُع، كا٤ُٚ ذَو٢َِ  ٝ َُ ْ٘ ٤يَ  ٝئ٢ِِّٗ ٣َ ِٚ ٞ  ذ٤َّٚٞسٍ  ُٓ

 .كحْقلَْظٜح

، َّللاِ  ذطوٟٞ ػ٤ِيَ  ِْ ْٖ  جُؼظ٤ ٌ٠َُ ٤ُٝ ْٝ ٌِ  أَ ٍَ  ذيَ  ج٧ٓٞ ٌْ َٖ  َّللاِ  ُٖ ْٓ ٍِّ  ك٢ ج٤َُِّّ٘سِ  ُٝق َّٕ  ٝجَُؼ٤ٗ٬ِس؛ جُٓ ٌَ  كاِ ٌَّٞٗ  ،٣ُوجوُ  جُ

ٍُ  ٝجُطَّوٟٞ جٍو. ن٤ ََ 

، أ١َْ  َّٕ  ٫ ذ٢ََُّ٘ ََٛى ُْ َّٕ  ٓؼٍٍٝف؛ ك٢ ضَ ٍَ  كاِ ٍٝف، يٝ جُّىٛ ٍُ ُٚ  َّ جتِدَ  يجشُ  ٝج٣٧ح َٞ ٖ كٌْ ٝجُـحتِد، جُٗحٛىِ  ػ٠ِ َٗ جِؿدٍ  ِٓ ٌَ 

ْطُِٞذًح أٚرفَ  ْْ  ُى٣ٚ، ٓح َٓ َّٕ  ٝجْػَِ َٕ  أَ ٓح َُّ ، يٝ جُ ٍٕ ٖ أُٞج َٓ َكدِ  ٝ ْٛ َ٣  َٕ ٓح َُّ ٍَ  جُ َ٣ . َٕ ج َٞ َٜ  جُ

، أ١ ْٖ  ذ٢ََُّ٘ ٍِ  ؾٞجًوج ً ، ٓٞٞغِ  ك٢ ذحُٔح ٌِ  ذه٬٤ً  جَُكنِّ ِِْن؛ ؾ٤ٔغِ  ػٖ ذح٧ٍْج َّٕ  جَُه ِٚ  ك٢ ج٩ٗلحمُ  جٍُٔءِ  ؾٞوِ  أقٔىَ  كاِ ْؾ َٝ 

، ٍِّ َّٕ  جُرِ ئِ َِ  أقٔىَ  َٝ ٍِّ  ذُْه ُّٖ  جُُك َّٟ ِّ  جُ . ذٌٔطٞ ٍِّ ِّٓ  جُ

، أ١َْ  ْٕ  ذ٢ََُّ٘ ئِ ْؼصَ  َٝ ِٔ ٖ ًِٔسً  َْ ْٖ  قحْىٍ  ِٓ ْٕ  كاَِّٗي ذحُٗحِٛى؛ ُٓصَ  ًأَّٗي كٌ ٤ْطَٜح ئِ َٟ ْٓ َؾغَ  ق٤حَُٜح أَ ٖ ػ٠ِ جُؼ٤دُ  ٌَ  هحَُٜح، َٓ

َُ  ج٣ٌ٧دُ :  ٣وحٍ ًٝحٕ ُٖ  ٛٞ جُؼحهِ . جُلَِط َُ ـَحكِ طَ ُٔ  جُ

، أ١ْ  أً  ضَُإجلِ  ٫ ذ٢ََُّ٘ ٍَ ْٓ ُٙ، قط٠ ج ٍَ ِٖ ضَطَلَوَّىَ  ضَُؼح ٌَِوُٙ  َٝ ج َٞ ُٙ؛ َٓ ٌَ حِو َٛ َٓ زَ، جْططؼصَ  كايج َٝ ٍَ ْٗ ٤صَ  جُِؼ ِٞ ٌَ زَ، َٝ ٍَ ِٚ  جُِهْر جِن َٞ  ػ٠ِ كَ

ِز، ئِهَحَُسِ  ٍَ حزِ  جَُؼْػ َْ ج َٞ ُٔ ِز. ك٢ ٝجُ ٍَ ْٓ  جُُؼ

، أ١ ٠ٍِْ، ك٬ أَْقرَْرصَ  ئيج ذ٢ََُّ٘ صَ  ٝئيج ضُْل ْٟ ـَ ِط١ْ؛ ك٬ أَْذ ْٗ ٍُ  ًحٕ هىْ  كاَِّٗٚ ضُ ًٗح َقر٤ِْرَيَ  أَْقرِدْ :  ٣وح ْٞ ْٕ  ػ٠ٓ ٓح ُٛ َٕ  أَ ٌٞ٣ 

يَ  َٟ ٤ ـِ ح ذَ ًٓ ْٝ  ٓح، ٣ٞ ـِ أَْذ َٝ  َٟ ٤ْ ـِ ًٗح يَ ذَ ْٞ ْٕ  ػ٠ٓ ٓح ُٛ َٕ  أَ ح َقْر٤ِرَيَ  ٣ٌٞ ًٓ  ٓح. ٣ٞ

ٌِ، ذٛكرسِ  ٝػ٤ِي ْىمِ  ج٧ن٤ح ِٚ ٌِ؛ ٝٚكرسَ  ٝئ٣حىَ  جُكى٣ِع، َٝ . كاَِّٗٚ ج٧ٍٖج ٌٌ  ػح

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

 منه؟ الؽرض وما ؟« األشرارِ  وصحبةَ  وإٌاكَ  : »قوله فً األسلوب نوع ما -ٔ

 .التوضٌح اختصاص، ׄ   .الترك على الحث نهً، ׄ   .واإلبعاد التنفٌر تحذٌر، ׄ   .التوكٌد قصر، ׄ  

  ":والؽابِب  الشاهدِ  على َنَوابِبَ  ذاتُ  واألٌامَ ( فً قوله:" َنَوابِبَ معنى كلمة  ) -مما ٌلً –مٌز   -ٕ

 .ؼراببׄ      شواهدׄ       مصابب ׄ     تحوالت ׄ  

   ُصُروٍؾ ": ذو الّدهرَ  فإِنَّ  معروٍؾ؛ فً َتْزَهَدنَّ  ال الؽرض من  النهً فً قوله: "–ٖ

  جُىػحءׄ      جُ٘ٛفׄ      ج٫ُطٔحِׄ      جُط٢٘ٔ ׄ     

ن  -ٗ ٌَم من العدٌد السابقة الوصٌة تتضمَّ د الوعظٌة، القِ  منها؟ واحدة حدِّ

 .هاوقت فً الصبلة أداء على المحافظة ׄ    .إخبلص النصٌحة ، وترك الحسد والنمٌمة ׄ  

هد ׄ      .الحلم والتؽافل عن اإلساءة ׄ    .لآلِخرة والعمل الدنٌا فً الزُّ

َّٕ  ٓٛىٌ ج٤ُْٞٔو٠ ك٢ هُٞٚ :" –ٓٔح ٢ِ٣   -٤ُٓ  - ٘ ِٚ  ك٢ ج٩ٗلحمُ  جٍُٔءِ  ؾٞوِ  أقٔىَ  كاِ ْؾ َٝ ، ٍِّ َّٕ  جُرِ ئِ َِ  أقٔىَ  َٝ ٍِّ  ذُْه ُّٖ  جُُك َّٟ  جُ

 ِّ ٍِّ  ذٌٔطٞ ِّٓ  " ٛٞ:.جُ

        األول والثانً ׄ      االزدواج.ׄ     الجناس ׄ      السجعׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما« ... البِرِّ  َوْجهِ  فً اإلنفاقُ  المرءِ  جودِ  أحمدَ  فإِنَّ : » قوله عبلقة ما  -ٙ

 .تقابلׄ    .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

ٖ كٌْ) ٗٞع ج٧ِْٞخ ك٢ هُٞٚ:  -7 جِؿدٍ  ِٓ ْطُِٞذًح أٚرفَ  ٌَ  (:ُى٣ٚ ٓح َٓ

 نر١ٍ ُلظح ئٗٗحت٢ ٓؼ٠٘ׄ         ئٗٗحء ؿ٤ٍ ٠ِر٢ׄ                    ئٗٗحء ٠ِر٢ׄ             نر١ٍׄ  

ِسم -8  . أبرزها من عدٌدة بسمات السابقة الوصٌة تتَّ

 األلفاظ وركاكة األسلوب ضعؾ ׄ     المعانً ووضوح العبارات قصر ׄ  

َور كثرة ׄ      التعبٌر فً والمبالؽة التكلُّؾ ׄ    وتكرارها البٌانٌة الصُّ
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مانَ  أَنَّ  واْعلَمْ » المراد قوله:  للسٌاق فْهمك من -9  ٌشٌر إلى: « ألوانٍ  ذو الزَّ

  تقلبات الزمان ׄ       . كثرة المتع والمؽرٌات ׄ  

 اختبلؾ طبابع الناس ׄ        تعدد مظاهر الجمال  ׄ  

 جمالها؟ رُّ سِ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة«  َزادٍ  خٌرُ  والتَّقوى: » قوله فً  -ٓٔ

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التجسٌد تشبٌه،ׄ   .التوضٌح استعارة مكنٌة،ׄ  

 ُتْشِطْط "  فبل أَْبَؽْضتَ  وإذا ُتْفِرْط، فبل أَْحَبْبتَ  إذا نوع المحسن البدٌعً فً قوله: "  – ٔٔ

 جُػح٢ٗ ٝجُػحُعׄ      ٠رحمׄ      ْؿغׄ      ؾ٘حِׄ  

  نكرة للـــداللة على : عاٌر "  فإِنَّه األشراِر؛ وصحبةَ  وإٌاكَ  فً قوله :" ( عارٌ : ) كلمة جاءت -مما ٌلً –مٌز   -ٕٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التهوٌل ׄ      التقلٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/7329ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
()٘ 

 فقال بمكة، القسري هللا عبد بن خالد خطب

ٚ ػرحوٙ ػ٠ِ ًطد غْ ذ٤طٚ، ذٜح كٞٞغ جُرِىجٕ ٖٓ َّللا جنطحٌ جُط٢ ٢ٛٝ قٍٓس، َّللا ذ٬و ذأػظْ ئٌْٗ ،جُ٘حِ أ٣ٜح ٣ح  قؿَّ

 ذأقىٍ  أٝض٠ ٓح َّٝللا كا٢ٗ ٝجُٗرٜحش، ٝئ٣حًْ جُؿٔحػس، ُُّٝٝ ذحُطحػس كؼ٤ٌِْ ، جُ٘حِ أ٣ٜح. ْر٬ً٤  ئ٤ُٚ جْططحع ٖٓ

 ُٖ َِْرطُٚ ئ٫َّ  ئٓحٓٚ ػ٠ِ ٣َْطَؼ َٜح، ج١ًُ ذحُٔٞٞغ ٓ٘ٚ جُه٬كس ؾؼَ َّللا ئٕ جُكٍّ، ك٢ َٚ  ضوُٞٞج ٫ٝ ٝأ٤٠ؼٞج كِِّٓٔٞج َؾَؼَِ

٤ْصَ  ٤َْص ، ًَ ًَ طَدَ  ك٤ٔح ٌأ١َ  ٫ ئٗٚ ٝ ح إٔ ذِـ٢٘ أٗٚ ٝجػِٔٞج ئٟٓحؤٙ، ئ٫َّ  ٌٝآٙ سجُه٤ِل ذٚ ًَ ًٓ ُٕٓٞ جُه٬ف أَٛ ٖٓ هٞ  ٣َْوِى

ُُِٞج إٔ كا٣حًْ ذ٬وًْ، ك٢ ٣ٝو٤ٕٔٞ ػ٤ٌِْ ْ٘  ك٢ ْٜٓ٘ أقًىج أؾى ٫ كا٢ٗ جُؿٔحػس، ػٖ َجتؾٌ  أٗٚ ضؼِٕٔٞ ٖٓٔ أقًىج ضُ

 جُر٬ء ٛٞ جُلٍهس كإ ٝجُطحػس، ُؿٔحػسذح ٝػ٤ٌِْ ٓ٘حٌَُْ، ك٢ ضُُُٕ٘ٞ ٖٓ كحٗظٍٝج ُُٓ٘ٚ، ٛىٓص ئ٫َّ  ٌْٓ٘ أقىٍ  ٍُٓ٘

 .ج٧ػظْ

 ضه٤ٍ ج٩ؾحذس جُٛك٤كس ٖٓ ذ٤ٖ جُرىجتَ جُٔطحقس :  -

ه عباده على كتب ثم بٌته، بها فً قوله: " فوضع -ٔ  .."   أسلوب قصر  وسٌلته : حجَّ

 جْطهىجّ ئٗٔحׄ    جُطوى٣ْ ٝجُطأن٤ٍׄ    جُ٘ل٢ ٝئ٫ْطػ٘حءׄ     ضؼ٣ٍق جُٔرطىأ ٝجُهرٍׄ  

  الجماعة ": عن زابػٌ  معنى كلمة  )زابٌػ( فً قوله:" أنه -مما ٌلً –مٌز   -ٕ

 .ؼاضبׄ      ساخطׄ       تابه ׄ      خارج عن الحق ׄ  

 منه؟ الؽرض وما ؟« الجماعة عن زابػٌ  أنه تعلمون ممن أحًدا ُتْنِزلوا أن فإٌاكم : »قوله فً األسلوب نوع ما -ٖ

 .التوضٌح اختصاص، ׄ   .الترك على الحث نهً، ׄ   .والتهدٌد ؾالتخوٌ تحذٌر، ׄ   .التوكٌد قصر، ׄ  

  .الُخَطب من تصنٌفها ٌُمكن وأفكار معانٍ  من الخطبة فً ورد ما خبلل من -ٗ

 جُكل٤ِسׄ     ج٫ؾطٔحػ٤سׄ    ج٤ُٓح٤ْسׄ    جُٞػظ٤سׄ  

 جمالها؟ ِسرُّ  وما نوعها؟ فما بٌانٌة، صورة« .األعظم الببلء هو الفرقة فإن: » قوله فً  -٘

 .بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان مرسل، مجازׄ   .التوضٌح تصرٌحٌة، استعارةׄ  

 .التوضٌح تشبٌه،ׄ   .التوضٌح استعارة مكنٌة،ׄ  

نكرة  " الجماعة  عن زابػٌ  أنه تعلمون ممن أحًدا ُتْنِزلوا أن فإٌاكم فً قوله :" ( أحًدا: ) كلمة جاءت -مما ٌلً –مٌز   -ٙ

  ى :للـــداللة عل

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التهوٌل ׄ      التقلٌل ׄ  

ِسم -7  . أبرزها من عدٌدة بسمات السابقة الوصٌة تتَّ

 األلفاظ وركاكة األسلوب ضعؾ ׄ       سهولة األلفاظ ووضوح المعنى ׄ  

َور كثرة ׄ       التعبٌر فً والمبالؽة التكلُّؾ ׄ    وتكرارها البٌانٌة الصُّ

https://dardery.site/archives/7329
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ه عباده على كتب ثم ع المحسن البدٌعً فً قوله: " نو – 8  سبٌبًل "  إلٌه استطاع من حجَّ

 جهطرحِׄ     ٠رحمׄ         ٍٓجػحز ٗظ٤ٍׄ      ض٤ٟٖٔׄ  

 السابق؟ النص فً قبله بما« األعظم... الببلء هو الفرقة فإن: » قوله عبلقة ما  -9

 .تقابلׄ   .تفصٌلׄ   .نتٌجةׄ   .تعلٌلׄ  

   منازلكم ": فً ُتنزلون من مر فً قوله: " فانظرواالؽرض من  األ–ٓٔ

  جُىػحءׄ      جُ٘ٛفׄ       ج٫ُطٔحِׄ      جُطٜى٣ى ׄ     

 

 ( https://dardery.site/archives/7330ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 : الكلمات معانً تحدٌد :    أ

 معناها حسب على ولٌس العبارة أو الجملة فً سٌاقها حسب على الكلمة معنى نختار األسبلة من النوع هذا فً      

 . الحقٌقً معناها عن تماًما الكلمة معنى تؽٌر ممكن الجملة ألن ، نعرفه الذي

 مبلحظات:

 :  مثل بها تتعلق التً الجر حروؾ وفق  معانٌها تتؽٌر التً ألفعالا بعض إلى ننبه  -ٔ

  ،(  استنتج) أي  -من الكتاب  خرج بفكرة  مهمة) و ،(  ثار) أي(  خرج على الحاكم) ،و(  ؼادر) أي(  خرج من ) 

 ( . وجد وحّصل) أي(  وقع على كنز (. ) ارتكبها) و(  وقع فً المعصٌة)  وكذلك

فً السٌاق  توضح معناها ألنها بنفس المعنى : الجندي ٌدافع عن وطنه وٌذود عن  قد تؤتً كلمة  -ٕ

 حدوده...)ٌذود هنا بمعنى ٌدافع(

ورود مضاد للكلمة  فً السٌاق ٌساعد على فهم معناها، مثل : ال أخشى السٌر فً النور وال فً الدجى ) الدجى  -ٖ

 هنا بمعنى الظبلم(

 : ٔ مثال

 حد الضحاٌا الذٌن سقطوا فً الحرب العالمٌة األولىوكانت الجثة أل       

 ( سقطوا)  معنى أن السابقة الجملة من نفهم –

 . أسروا -د.                قتلوا -ج.                       رسبوا -ب.                وقعوا -أ      

 :   ٕمثال 

 مطران عانى من الحزن والكمد بسبب فقد حبٌبته . 

 ( الكمد)  معنى أن السابقة الجملة من نفهم –

 . الحزن -د.                الؽضب -ج.                       الكره -ب.                الٌؤس -أ      

 كٌفٌة اختٌار العنوان:  -ب

العنوان هو ما ٌدل على طبٌعة الموضوع  وٌعبر عن مضمونه وقد ٌؤتً فً صورة كلمة أو تركٌب  إضافً أو  

 نهً تعجب .....(  -أمر –لة  وٌؤتً أٌضا فً صورة أسلوب إنشابً )استفهام جم

 عناصر به أن ، وأثبتوا البصل عناصر بتحلٌل بإنجلترا الخضروات لبحوث القومٌة المحطة فً الباحثٌن بعض قام  -ٔمثال 

 باحثان توصل كما ، فٌه الكبرٌت مقدار تزداد بازدٌاد نكهته ان إلى توصلوا منه عٌنات وبتحلٌل ، الكبرٌت منها عضوٌة

 تربة فً الكبرٌت مقدار ٌقل عندما تقل نكهته بؤن القول إلى إٌطالٌا من ، واالخر الهند من واحد ، الشؤن هذا فً سبقاهما

 . فٌها التً زرع األرض

 كبرٌتات استخدموا عندما ، وزادت لؤلرض سمادا النشادر كلورٌد استخدموا عندما هبطت نكهته ان أٌضا ثبت إٌطالٌا وفً

 .النشادر كلورٌد مكان الصودٌوم

 : النص لعموم عنوان أنسب

 والبصل األسمدة - البصل          د فابدة - البصل      ج رابحة - البصل      ب ونكهة األسمدة - أ

 ؼازي من اساً أس وٌتكون ، الماء بخار ذلك فً بما األرض جو ٌمؤل الذي الؽازي المخلوط كل هو الهواء -  ٕمثال 

% ٖٖٓ,ٓ نسبته الكربون أكسٌد ثانً ؼاز ذلك جانب إلى وٌوجد% 9ٗٙ,ٕٓ واألكسجٌنن% 8ٗٓ,78 نسبته النتروجٌن

 أن ٌمكن ال التً الحٌة الكابنات تنفس فً العظٌم دورة من األكسجٌن أهمٌة وتؤتً الخاملة الؽازات وبعض الماء وبخار

 . تركٌبها فً الداخلة الذرات مجموع ربع تعادل بنسبة الحٌة الخبلٌا تكوٌن فً ٌدخل وهو بدونه تعٌش

 من الفاقد هذا بتعوٌض النباتات تقوم أن سبحانه هللا حكمة شاءت األكسجٌن تناقص ٌستمر وال البٌبة فً التوازن ٌتم ولكً

 النبات ٌمتصها التً وبٌةالض الطاقة وجود فً الكربون أكسٌد ثانً ؼاز مع الماء ٌتفاعل حٌث ، الضوبً البناء عملٌة خبلل

 أن بعد نعٌش أن استطعنا لما النباتات فلوال رابع عظٌم اثر ذات هللا حكمة كانت ولذلك الخضراء الكلوروفٌل مادة بواسطة
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 أٌضاً  المابٌة النباتات أن إذا ، البحر فً أو البر فً حً كابن أي تواجد وال ، واحتراق التنفس عملٌات فً األكسٌجٌن ٌنفد

 . البحرٌة الكابنات كل لتنفس والبلزم فٌها ٌذوب الذي باألكسجٌن المٌاه وتمد ، الضوبً البناء بعملٌة تقوم

 : النص لعموم عنوان أنسب

 الضوبً            البناء عملٌة – ب       الهواء    مكونات – أ

 الهواء أو الطبٌعة فً االكسجٌن أهمٌة – د     الحٌة   الكابنات فً التنفس – ج

 والجزبٌة: والربٌسٌة العامة تحدٌد األفكار -ج 

ٌتكون الموضوع من  فكرة عامة تشمل جمٌع األفكار الربٌسٌة  التً تمثل فقرات  الموضوع  ، فلو كان عندنا  أربع 

 فقرات  فهناك أربع أفكار ربٌسٌة ٌشملها جمٌعها فكرة عامة للموضوع.

 تب عدة أفكار جزبٌة )فرعٌة ( ، وٌمكن تمثٌل ذلك على النحو التالً:وداخل كل فقرة ) فكرة ربٌسٌة ( ٌتناول الكا 

 

 ولتوضٌح ذلك:

 كفكرة عامة  –مثبل –لو عندنا موضوع ٌتحدث عن مصادر الدخل القومً فً مصر 

 ٌتوقع أن ٌشتمل هذا الموضوع على عدد من الفقرات كل واحدة منها تمثل  فكرة ربٌسٌة 

 در الدخل ( الزراعة مصدر من مصأفقرة )

 ( الصناعة مصدر من مصادر الدخل  ٕفقرة )

 ( البترول مصدر من مصادر الدخل  ٖفقرة )

 ( التجارة مصدر من مصادر الدخل  ٗفقرة )

( الصناعة مصدر من مصادر الدخل ٕوفً كل فقرة سنجد مجموعة من األفكار الجزبٌة ) الفرعٌة(  ، فمثبل الفقرة )

فً مصر ، وحدٌثا عن أشهر المنتجات الصناعٌة ، وحدٌثا عن المصانع الكبٌرة ، وحدٌثا   سنجد حدٌثا عن أشهر الصناعات

 عن الدول التً تستور من مصر ، وحدٌث عن األرباح التً تحققها الصناعة ....ألخ

 كل واحدة مما سبق هً فكرة جزبٌة ) فرعٌة( للفكرة الربٌسٌة ) الصناعة مصدر من مصادر الدخل(

 : ٔمثال  

 وال الهنًء الطعام وال العمٌق، النوم فً له حظ وال راحة، وال نزهة فبل الدنٌا، متع من متعة كل نفسه على الشاب حرم

 طلسمات إلى األدباء هذٌان من ٌنتقل النهار، وأطراؾ اللٌل أناء ٌقرأ ودفاتره كتبه بٌن نفسه حبس المدرسة، شؽل إال شؽل

 والضٌاء والحامض الملح ودرس الكٌمٌاء، وأصحاب الطبٌعٌٌن شعوذات إلى س،والمما الجٌب وحساب والعلماء، الرٌاضٌٌن

 الفحص، ورقة فً االمتحان ٌوم لٌصبه دماؼه فً كله الهراء هذا ٌدس السماء، وجؽرافٌة الفلكٌٌن خرافات إلى والكهرباء،

 . . .مرة أول دخلها كما الرأس فارغ المدرسة من وٌخرج مكانه، فً ٌلقٌه ثم

 فً فٌسقطوه وثوراته ومناقشاته باعتراضاته الحنظل وسقاهم الصاب جرعهم الذٌن المدرسون منه ٌثؤر أن ٌخشى كان

 ذاكرته. فً علقها إال تعلٌقة وال رأسه، فً حشاها إال حاشٌة المدرسة كتب فً ٌدع ولم الجد، كل فجد االمتحان،

 فً ٌنجح وهل. . .نجاح أعظم فنجح وأوهام، توخرافا وأرقام، وخطوط وأجسام، سطوح من بعقل االمتحان دخل ثم  

 المقرر؟ المنهج وإتقان الحفظ وشدة الذاكرة، قوة على إال االمتحانات هذه تدل وهل ٌفهم؟ ولم حفظ من إال االمتحان

 فكرة عامة

 فكرة رئيسية

 فكرة فرعية فكرة فرعية

 فكرة رئيسية

 فكرة فرعية فكرة فرعية
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 للفقرة الثانٌة الربٌسٌة  الفكرة

   سوء نظام التقوٌم – ب     التعلٌمٌة المناهج سوء– أ

 المعلمٌن سوء معاملة المعلمٌن – د     المزري التعلٌم واقع – ج

 : ٕمثال 

 وال الهنًء الطعام وال العمٌق، النوم فً له حظ وال راحة، وال نزهة فبل الدنٌا، متع من متعة كل نفسه على الشاب حرم

 طلسمات إلى األدباء هذٌان من ٌنتقل النهار، وأطراؾ اللٌل أناء ٌقرأ ودفاتره كتبه بٌن نفسه حبس المدرسة، شؽل إال شؽل

 والضٌاء والحامض الملح ودرس الكٌمٌاء، وأصحاب الطبٌعٌٌن شعوذات إلى والمماس، الجٌب وحساب والعلماء، الرٌاضٌٌن

 الفحص، ورقة فً االمتحان ٌوم لٌصبه دماؼه فً كله الهراء هذا ٌدس السماء، وجؽرافٌة الفلكٌٌن خرافات إلى والكهرباء،

 . . .مرة أول دخلها كما الرأس فارغ المدرسة من وٌخرج مكانه، فً ٌلقٌه ثم

 فً فٌسقطوه وثوراته ومناقشاته باعتراضاته الحنظل وسقاهم الصاب جرعهم الذٌن المدرسون منه ٌثؤر أن ٌخشى كان

 ذاكرته. فً علقها إال تعلٌقة وال رأسه، فً حشاها إال حاشٌة المدرسة كتب فً ٌدع ولم الجد، كل فجد االمتحان،

 فً ٌنجح وهل. . .نجاح أعظم فنجح وأوهام، وخرافات وأرقام، وخطوط وأجسام، سطوح من بعقل االمتحان دخل ثم  

 المقرر؟ المنهج وإتقان الحفظ وشدة الذاكرة، قوة على إال االمتحانات هذه تدل وهل ٌفهم؟ ولم حفظ من إال االمتحان

  العامة للنص الفكرة

   ظام التقوٌمسوء ن – ب     التعلٌمٌة المناهج سوء– أ

 المعلمٌن سوء معاملة المعلمٌن – د     المزري التعلٌم واقع – ج

 : ٖمثال 

( ، وبرز فً زمن خبلفة المؤمون ، ولمع فً ٖٕ٘-ٗٙٔ"ٌعد الخوارزمً من ألمع علماء عصره ، عاش فً بؽداد )

علم الجبر الذي ٌعد جزء من علم علمالرٌاضٌات والفلك حتى عٌنه المؤمون ربٌسا لبٌت الحكمة ، وٌعد أول من اكتشؾ 

األعداد ، وأول من اكتشؾ الصفر الذي ساعد فً حل كثٌر من المعادالت الرٌاضٌة حٌث اكتشفه  قبل قرنٌن ونصؾ من 

 اكتشافه عند الؽرب"

 للنص العامة الفكرة

   تارٌخ الخوارزمً – ب       انجازات الخوارزمً – أ

 حٌاة الخوارزمً – د     اكتشاؾ الخوارزمً لعلم الجبر – ج

 أسبلة الفهم المباشر ...............احترس -د

هناك أسبلة تؤتً مباشرة من القطعة  وأخرى استنتاجٌة  ولكن ٌنبؽً الحرص فقد تكون األسبلة المباشرة فٌها 

 بعض  الخداع.

 ٔمثال:  

 بواسطة تستعمل كٌمٌابٌة تركٌبة" نهأ على األسنان معجون وٌعرؾ 87ٖٔعام فً الحالً بشكله لؤلسنان معجون أول ظهر

 ومنع زكٌة رابحة ذي نفس على والحصول وتلمٌع تنظٌؾ من الجمالٌة الناحٌة تؤمٌن بهدؾ األسنان أسطح لتنظٌؾ الفرشاة

 " .لها الداعمة األنسجة مع لمعالجتها العقاقٌر بإضافة وذلك األسنان بتسوس اإلصابة

 : القطعة فً األسنان لمعجون الفوابد أن الفقرة من ٌُفهم/ س

 . ذلك من أكثر  -د.              فوابد ٘  -ج.                      فوابد ٗ  -ب.                    فوابد ٖ  -أ

 ألن )تنظٌؾ وتلمٌع ( تدخل تحت تؤمٌن الناحٌة الجمالٌة ولٌست فوابد منفصلة -فوابد ٖ)فاإلجابة هنا 
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 العبلقات بٌن الجمل -هـ

 و( ٖ)  الفقرة بٌن العبلقة تكون أن الممكن من ألنه السإال فً المكتوب الترتٌب األسبلة هذه فً المهم األمر       

 . تعلٌل وتكون و العبلقة تتؽٌر(  ٖ)   بالفقرة(  ٕ)  الفقرة عبلقة قلنا و عكسناها لو لكن نتٌجة عبلقة( ٕ)  الفقرة

 عبلقة التعلٌل: -ٔ

 ذي أدى إلى وقوع الجملة األخرى، مثال:حٌث تؤتً الجملة بالسبب ال 

 تعلٌل لتفوق الطالب فً الجملة األولى  -تفوق الطالب فً االمتحان ألنه ذاكر جٌدا ) جملة ذاكر جٌدأ -

 فٌمكن القول أنه تفوق بسبب كذا -ٌمكن التعرؾ على هذه العبلقة بسهولة باستخدام كلمة )بسبب

 فجملة التعلٌل تكون جواب لسإال )لماذا(  -ل  بـ) لماذأكما ٌمكن التعرؾ علٌها باستخدام  السإا

 :وإلٌك بعض المفاتٌح التً  تشٌر إلى كون الجملة بعدها تعلٌل

 ،) حتى والفعل المضارع( كً ، ،الم التعلٌل أنّ  بما ، إنّ  إذ ، إنّ  حٌث ، ألنّ  ، ألنّ  نظراً  ، لـ نظراً  ، بفضل ، بسبب( 

 ، أاّل  مخافة ، أاّل  ،خشٌة أن من خوفاً  ، من مخافة ، من خشٌة ، لببل ، لكٌبل ، كٌبل ، كٌما ، أن أجل من ،)فاء التعلٌل( ، 

 أاّل( من خوفاً 

 ملحوظة مهمة : 

 )فاء التعلٌل ( تختلؾ عن فاء السببٌة ، ومثالها : 

 ال تندم على عمل خٌر قدمته إلى من ال ٌستحق فالجزاء ٌكون من هللا ال من العبد .

ببٌة(  فٌكون ما بعدها نتٌجة ولٌس تعلٌل  ومثالها، ال تعص ربك فتدخل النار ) فدخول النار نتٌجة أما )فاء الس

 للمعصٌة (

 عبلقة االستنتاج )النتٌجة(: -ٕ

عندما تكون الجملة ناتجة و مترتبة على الجملة األخرى وعبلمة ذلك أننا نستطٌع أن نؤتً بكلمة ونتٌجة لذلك أو  

 ل : ذاكر ٌفرح بك أبوك   ) جملة ٌفرح بك أبوك ( نتٌجة  مترتبة على المذاكرة.وٌترتب على ذلك ، مثا

 نتٌجة : بعدها الجملة كون إلى تشٌر  التً المفاتٌح بعض وإلٌك

 وعلى ، هذا ، بعد )فاء السببٌة( ، )حتى والفعل الماضً(   وعلى  -) جملة جواب الشرط (، )جملة جواب الطلب

 ، علٌه وبناء ، ثم ومن ، هنا ومن ، وبذلك ، ولهذا ، إلى ، ذلك ٌإدي ، ، ونستنتج لذلك ، لذلك ٌجةونت ، لهذا ونتٌجة ، ذلك

 ذلك. على وٌترتب ـ سبق بما ارتباطاً  ، هذا على تؤسٌساً  ، كله ولهذا

 ملحوظة مهمة :

لسبب بالنتٌجة ، فعندما تتضمن عبلقة النتٌجة عبلقة أخرى فً ؼاٌة األهمٌة هً عبلقة ) السببٌة ( فؽالبا  ٌرتبط ا 

 نقول ذاكر دروسك ٌفرح أبوك  تكون جملة ) ذاكر دروسك ( سبب و) ٌفرح أبوك ( نتٌجة.

 عبلقة التفسٌر والتوضٌح : -ٖ 

وذلك عندما ٌكون األمر متعلق ببٌان  وتوضٌح شًء مبهم أو شرح مصطلح ) عادة ما تعتبر عبلقة التفسٌر هً  

 ناك بٌنهما فروق فً بعض المواضع(.نفسها عبلقة التوضٌح إن كان ه

 من أشهر مواضعها :

 عند شرح المصطلحات العلمٌة ، مثل : -ٔ

 اإللؽاء بفضل متاحة أصبحت التً والخدمات السلع تبادل سرعة العالمً، الصعٌد على االقتصادٌة، بالعولمة ٌقصد 

 إلخ...   و الجات اتفاقٌة إطار فً التجارٌة للحواجز التدرٌجً

 تفٌر وتوضٌح قبلها بما(  تبادل سرعة)  جملة عبلقة

 كما تكثر عبلقة التوضٌح فً التشبٌه ، ففً قولنا محمد كالفٌل  توضٌح لمدى ضخامته -ٖ

أحٌانا نستطٌع فهمها من السٌاق : مثل محمد طوٌل فهو ٌستطٌع أن ٌضع المصباح فً سقؾ الؽرفة دون  -ٖ

 المصباح...( بٌان وتوضٌح لمدى طولهاستخدام السلم .،  فجملة ) ٌستطٌع  أن ٌضع 
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كما تؤتً هذه العبلقة عندما نذكر معلومات تفصٌلٌة عن شًء سبق ذكره بهدؾ زٌادة التوضٌح  ، مثال: الفٌوم  -ٗ

 إحدى محافظات مصر وهً تقع جنوب القاهرة . فجملة ) فهً تقع جنوب القاهرة ( توضٌح .

 التفصٌل بعد إجمال : -ٗ

 . لها تفصٌل سرد فً وٌبدأ فكرة ٌعطٌك أن ثم ٌتبع ذلك بذكر تفصٌبلته أو  أن ٌذكر شٌبا مجمبل

 : ٔ مثال

 وحج ، الزكاة وإٌتاء ، الصبلة وإقام ، هللا رسول محمدا وأن ، هللا إال إله ال أن شهادة:  خمس على اإلسبلم " بنً 

 رمضان" وصوم ، البٌت

 :ٕ مثال

نَ  اْلُمْإِمنَ  "  ٌْ نِ  َب ٌْ نَ بَ :  َمَخاَفَت ْدِري اَل  َمَضى َقدْ  أَْجلٍ  ٌْ ؾَ  ٌَ ٌْ ْصَنعُ  َك ٌَ  ُ
نَ  ، فٌِهِ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ ٌْ ًَ  َقدْ  أَْجلٍ  َوَب ْدِري اَل  َبقِ ؾَ  ٌَ ٌْ  َك

 ُ
  فٌِِه" َصانِعٌ  هللاَّ

 :  ٖمثال  

 ........................... قبلها بما(  علٌك وٌوم لك ٌوم)  فعبلقة ، علٌك وٌوم لك ٌوم:  ٌومان الدنٌا

 عبلقة التمثٌل:  -٘

 وهً أن تذكر موضوعا ثم تمثل له بذكر أحد أجزابه ، كؤن نقول: 

 أحب المواد العلمٌة ومنها الكٌمٌاء 

 فقولك ) ومنها الكٌمٌاء ( تمثٌل للمواد العلمٌة.

 مفاتٌح هذه العبلقة :

 ) حرؾ الجر من( ، حرؾ التشبٌه ) الكاؾ( أ كلمة )مثل(  -

 االفرق بٌن التمثٌل وااللتفصٌل : ملحوظة مهمة فً

 ذكرنا أنا التمثٌل نذكر الشًء ثم نذكر أحد أجزابه ولكن فً التفصٌل نذكر جمٌع األجزاء ،

 قولنا:  أحب مواد العلوم كالكٌمٌاء )تمثٌل ( 

 وقولنا : أحب مواد العلوم : الكٌمٌاء واألحٌاء  ، والفٌزٌاء ) تفصٌل(

 عبلقة الطردٌة : 

ن شٌبٌن ٌزٌد أحدهما فٌزٌد اآلخر وٌقل أحدهما فٌقل اآلخر ، مثال : ٌزداد علم اإلنسان ٌزداد تواضعا ) هً عبلقة بٌ

 طردٌة(  .

 عبلقة العكسٌة :

 عبلقة بٌن شٌبٌن زٌادة األول ٌقل معها اآلخر وقلة أحدهما  تتبعها زٌادة فً اآلخر، مثل:

 ٌتقدم اإلنسان فً العمر تضعؾ قوته

 عبلقات أخرى كالترادؾ و  التناقض والموازاه .....إلخ هناك تنبٌه مهم :

 : ٌعرضه ما فً رأٌه و الكاتب موقؾ أسبلة  -و

 :  فإذا ، االثنٌن ذكر أو فقط إٌجابٌات أو فقط سلبٌات ذكر الكاتب كان إذا ما نحدد و كاملة القطعة نقرأ النوع هذا فً

  للفكرة معارًضا الكاتب ٌصبح:  فقط السلبٌات ذكر - ٔ

  للفكرة مإًٌدا ٌكون:  فقط اإلٌجابٌات ذكر - ٕ

 معٌنة لفبة منحاز ؼٌر و محاًٌدا ٌكون:  السلبٌات و االٌجابٌات ذكر لو - ٖ

 مثال:

 إلى الدخول ٌمكنك أنها مزاٌاها ومن لها معارضٌن وهناك لها مإٌدٌن فهناك وعٌوبها مزاٌاها الوٌب شبكة عبر للتجارة   

 هابل قدر وتوفٌر جدٌدة تسوٌقٌة فرص وخلق التكالٌؾ وتقلٌل والبابع المشترى بٌن المباشر التفاعل وإمكانٌة جدٌدة أسواق

 بنوع التجارٌة الصفقات عقد قضٌة مع اإللٌكترونٌة التجارة معارضو وٌتعامل كثٌرة أخرى ومزاٌا والخبرات المعلومات من

 استخداماتها من المثارة والمخاوؾ الفرٌد ونسقها اإلنترنت عدقوا لدراسة الكافً الوقت أخذ من فبدال العقبلنً التسرع من
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 إبرامها ٌتم التً وتلك التقلٌدٌة التجارٌة الصفقات بٌن فارق ٌوجد ال انه افتراض فً ٌتسرعون فانهم التجاري المجال فً

 المبلٌٌن من الكثٌر تحقق وأنها أسرع تتم األخٌر النوع من الصفقات أن هو نظرهم وجهة من الوحٌد الفارق اإلنترنت عبر

 .وضحاها لٌلة بٌن

 :  االلكترونٌة التجارة من الكاتب موقؾ -ٔس

 . النص من ٌظهر لم - د.                      محاٌد -ج.            معارض -ب.              مإٌد -أ    

 : النصوص أنواع -ز 

 رواٌة ....إلخ -خاطرة –مقال  –مسرحٌة –قصة  -

 منه: -مثبل –باختبلؾ الموضوع فالمقال وهً تختلؾ 

 مقال فلسفً ....إلخ -مقال اجتماعً   –مقال علمً 

 اقناعً  -وصفً –وقد ٌقسم الموضوع إلى : سردي 

 االتجاه الفكري -ح 

 إذا كان الكاتب مهتما مثبل بالجانب الدٌنً،  فاتجاهه إسبلمً  -

 تماعٌة ، فاتجاهه اجتماعً وإذا كان مهتما بالبحث فً المشاكل والقضاٌا االج -

 وإذا كان مهتما بعملٌات البحث والتحلٌل  واالستنتاج والبحث عما وراء الظواهر،  فاتجاهه فلسفً ...وهكذا -

 موضوعٌة الكاتب:  -ط 

 وتتجلى الموضوعٌة عندما ٌؤتً الكاتب بؤدلة مقنعة لرأٌه الذي  ذهب إلٌه 

 و ؼٌر موضوعً إما أن ٌعلن عن رأٌه وال ٌسوق له دلٌل فه

 الحقابق واآلاراء واإلدعاءات -ي 

 الحقٌقة  : هً القول المدعم باألدلة والشواهد

 االدعاء : هو قول  ٌسوقه الكاتب دون أدلة أو شواهد

الرأي الشخصً: هو اجتهاد شخصً للكاتب  وٌقدمه مسبوق بكلمات مثل : وفً رأًٌ ، وأرى ، ومن وجهة نظري 

 ...إلخ

 نقد الكاتب -ك 

 ٌمكن نقد األسلوب أو الفكرة  أو الرأي الذي ٌقدمه أو الموضوع من حٌث استٌفاء األفكار وترابطها ..إلخ

 إعادة ترتٌب النص -ل 

 قد ٌطلب منك إعادة ترتٌب األفكار فً موضوع ما
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 نماذج من القراءة الحرة

 ( اقرأ، ثم أجب:ٔالقطعة)

 جُطٍٔ

 ٝٓؼحُؿس ٌُِرى ١ًٗ٘ٔ ٝٝٚق جُوى٣ْ جُطد ك٢ جْطؼَٔ ٝهى ، ػظ٤ٔس ٝكٞجتىٙ ٍزًػ٤ ٝٓ٘حكؼٚ ، ٓؼح ٝوٝجء ؿًجء ٛٞ جُطٍٔ -ٔ

 ، ج٤ُٗهٞنس ُٔظحٍٛ ٝٓإنٍ ٨ُػٛحخ ٜٝٓىب ، ج٤ُ٧حف ػ٠ِ ٫قطٞجتٚ ٤ٓٞ٣ح؛ ض٘حُٝٚ ػ٠ِ جػطحو ُٖٔ ٠ر٤ؼ٢ ٤ِٖٓٝ ُِرٞج٤ٍْ

 ٟٗٞ ٣ٝٓطؼَٔ ، ٝجٍُٓحٍ جُك٠ٛ ٖٓ ٠ٌُِِ ٝٓ٘ظق ، ُِرِـْ ٠ٝحٌو ، ُِٓؼحٍ ٜٝٓىب ، جُى٣ٞٓس ٝج٧ٝػ٤س ٍُِٗج٤٣ٖ ٤ِٖٓٝ

 ٣ٓرد ج١ًُ جُر٬ؾٍج ٍٜٓ ٖٓ جُؿْٓ ٣و٢ أٗٚ ًٔح ، ُِرٞج٤ٍْ ًىٛحٕ ج٣ُُطٕٞ ذ٣ُص ٝنِطٚ ْٝكوٚ ضك٤ٔٛٚ ذؼى جُطٍٔ

 .جُؿِى ك٢ ضٗون ٣ٝٓرد ، ج٠٧ٍجف ك٢ ٌٞٔٞ

 جُؼِْ أغرص ٝهى ٌٟٓحٕ، ك٢ طٍٔجُ ػ٠ِ ٣لطٍ -ِْْٝ ػ٤ِٚ َّللا ٠ِٚ - جُٔٛطل٠ ًٝحٕ ، ٝأًػٍٛح جُلٞجًٚ أكَٟ ٖٓ ٝجُرِف  -ٕ

 جُٔٞجو ٖٓ ػح٤ُس ٗٓرس ػ٠ِ ٣كط١ٞ كحُطٍٔ ، ٓكووس ٝٓ٘لؼس ػظ٤ٔس قٌٔس ٖٓ ج٣ٌٍُٔس جُٓ٘س ًٛٙ ك٢ ٓح جُكى٣ع

 ٣ٝٓطل٤ى ج٫قطٍجم َْٜ ٝٛٞ ٝجُؿًَِٞٞ جُلًٍطَٞ أٝ جُلحًٜٚ ٌٍْٝ جُوٛد ٌٍْ ٖٓ ٓؼظٜٔح ٝج٣ٌٍُٓحش جٌٍُذ٤ٛٞىٌجض٤س

 جُؿْٓ ك٢ جُطحهس ٖٓ ْؼٍج(  8ٕٗ) جُطٍٔ ٖٓ ؾْ( ٓٓٔ) ض٘حٍٝ ػ٘ى ٣ٝطُٞى ، ًر٤ٍ قٍج١ٌ ْٝؼٍ ٠حهس ئٗطحؼ ك٢ ٓ٘ٚ جُؿْٓ

 ٝضطٔحغَ ، ئكطحٌٙ ض٘حٍٝ ػ٘ى ُِٛحتْ جُطحهس ٖٓ ًر٤ٍٙ ٤ًٔس ضؼط٢ جُطٍٔ ك٢ جُٔٞؾٞوز ج٣ٌٍُٓحش ٖٓ جٌُر٤ٍز ج٤ٌُٔس ًٝٛٙ

 ١ٗ٘٣ ٝذحُطح٢ُ ؛ جُـًجت٤س ٓوٞٓحضٚ أْٛ ٖٓ ج٣ٌٍُٓس جُٔٞجو ضؼطرٍ ج١ًُ جُٔم ٝنحٚس جُؿْٓ أػٟحء ٜٓ٘ح ك٤ٓطل٤ى ؛ ذٍٓػس

 . ذٍٓػس ٤ُحهطٚ ٣ٝٓطؼ٤ى جُٛحتْ

 ،  -أ) ك٤طح٤ٖٓ ػ٠ِ ٣كط١ٞ ًٔح ، جُىٕٛٞ ٖٓ. . : ٙ ٝ جُرٍٝض٤٘حش ٖٓ:  ٕ.ٕ ٝ جٌٍُٓ ٖٓ:   ٖٓ-ٕٓ ػ٠ِ جُرِف ٣كط١ٞ -ٖ

 جُؿْٓ ٣كطحؾٜح جُط٢ جُٔؼى٤ٗس ج٬ٓ٧ـ ػ٠ِ ٣١كطٞ أٗٚ ًٔح ،  -ؼ) ك٤طح٤ٖٓ ٣٘وٛٚ أٗٚ ئ٫ ج٤ٌُ٘ٞض٤ي ٝقحٓٝ( ٕخ) ،  -خ)

 ٗٓرس ٝؾٞو ك٢ ٝجُٓرد ، ٝجُلٓلٌٞ ٝجٌُر٣ٍص ٝجُ٘كحِ ٝجُٔ٘ؿ٤ُ٘ ٝجُكى٣ى ٝجُٛٞو٣ّٞ ٝجٌُح٤ُّٓٞ جُرٞضح٤ّْٞ أ٬ٓـ ٓػَ

 ُٕطٞجَ ٫َّ ػٍ٘ٛ ٧ٗٚ جُرٞضح٤ّْٞ ٖٓ ٤ِِٓؿٍجّ( 79ٓ) ػ٠ِ ٣كط١ٞ جُرِف ٖٓ ؾْ( ٓٓٔ) ًَ إٔ ٛٞ جُرٞضح٤ّْٞ ٖٓ ًر٤ٍز

 ٣٘رٚ ًًُي كاٗٚ ج٤ُٛحّ ػود ج٩ٗٓحٕ جٗطؼحٔ ػ٠ِ ٣ٓحػى ًٔح ٝجُرٞضح٤ّْٞ ٝنحٌؾٜح، جُؿْٓ ن٬ٍ ك٢ جَُٔٞػس جُٔحء ٤ًٔس

 . ػ٬ٟضٜح ػ٠ِ ٓرحٍٖ ضأغ٤ٍ ُٚ جُرٞضح٤ّْٞ ٧ٕ ؛ جُطؼحّ ٓؼظْ ٫ْطورحٍ ٣ٝ٘ٗطٜح ج٧ٓؼحء قًٍس

 ٖٓ ه٤ِِس ًٔرس ٫ْط٬ًٜٚ ٝٗظٍج ، ج٠ٍُٞذس ه٤ِِس جُؿحكس ٓسجُٔٗٔ جُٔ٘ح٠ن ك٢ ض٘ٔٞ جُط٢ جُٛكٍجء أٖؿحٌ ٖٓ جُ٘ه٤َ ٣ؼى -ٗ

 جٍُت٤ٓ٤س جُٞؾرس ٛٞ كحُطٍٔ ، ُْٜ ٌت٤ٓح ؿًجء ٝٓٛىٌ ، جُٛكٍجء ك٢ ٣ؼ٤ٕٗٞ ج٣ًُٖ ٨ُٛح٢ُ ج٤ٔٛ٧س ذحُؾ ٣ؼى كٜٞ جُٔحء

 ٣ؼحٕٗٞ ج٣ًُٖ ٤ُٗٞلج جُطٍٔ ٣ٝل٤ى  ، ج٧ٍٓجٜ ٞى ٝجُٔ٘حػس ٝجُٛكس ٝجٍُٖحهس جُوٞز ٣ٔ٘كْٜ كٜٞ ًُُي ، جُٛكٍجء ٌُٓحٕ

 ػح٤ُس ٤ًٔس ػ٠ِ ٫قطٞجتٚ ؛ جُؼ٤ٖ ٠ٌٞذس ٣ٝكلظ ٝجُٗؼٍ جُؿِى ؾلحف ٣ٝٔ٘غ ، جُؼ٤ٖ ذ٣ٍن ػ٠ِ ٣كحكظ ٝأ٣ٟح جُٓٔغ ٞؼق

 .جُؼٛر٢ ٝجُُٔجؼ ٝجُْْٞٞس جُ٘ل٢ٓ جُوِن ٣ٝىج١ٝ ج٧ػٛحخ ٣ٜىب ًٔح ،  -أ) ك٤طح٤ٖٓ ٖٓ

 ُِرِـْ ٠ٝحٌو ٝجُىٝنس جُِػس ٝأٍٓجٜ جُىّ ٝكوٍ ٤ٔ٤ٗ٨ُح ػ٬ؼ أٗٚ أ٣ٟح كٞجتىٙ ٖٝٓ ، كحػ٤ِطٚ جُكى٣ع جُؼِْ أغرص ٝهى -٘

 .جُٔلحَٚ  ٫٥ّ ٌٖٝٓٓ جُٓؼحٍ ٣ٝؼحُؽ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 : الببلجرا مرض ٌعد(  ٔ)  الفقرة خبلل من. ٔ

 عادٌا -د    ذهنٌا -ج    خطٌرا -ب    معدٌا -أ 

 : أنها بسبب رمقه للصابم تعٌد السكرٌات أن ٌتبٌن(  ٕ) الفقرة خبلل من. ٕ

 تخمة تسبب -ب       بسرعة الجسم فً تتحلل -أ 

 االمتصاص بطٌبة -د      االمتصاص فً طوٌل وقت تؤخذ -ج 

 : التمر فً السكرٌات أن ٌتبٌن(   ٕ) الفقرة من. ٖ

 منالث من أقل -د   للثمن مساوٌة -ج   الثلث من أكبر -ب   الثلث من أقل -أ 

 :التالً النحو على التمر مكونات ترتٌب ٌمكن.   ٗ

 دهون - بروتٌن – سكرٌات -ب      سكرٌات - دهون – بروتٌن -أ 

 بروتٌن –دهون - سكرٌات -د      بروتٌن – سكرٌات - دهون -ج 
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 : المعدنٌة األمبلح أن(  ٖ)الفقرة من ٌفهم. ٘

 عنها الجسم استؽناء ٌمكن ال -ب     عنها االستؽناء ٌمكن -أ 

 تفادٌها ٌمكن -د       إهمالها ٌجب -ج 

 :فً النخٌل نموٌ( ٗ) الفقرة خبلل من.  ٙ

 الرطوبة القلٌلة الحرارة درجة المرتفعة المناطق -ب    الرطوبة العالٌة الحرارة المعتدلة المناطق -أ 

 الرطوبة العالٌة الحرارة ةدرج المرتفعة المناطق -د   الرطوبة المنخفضة الحرارة المعتدلة المناطق -ج 

 :بسبب الصحراء ألهالً أهمٌة ذات النخٌل اشجار أن( ٗ) الفقرة من ٌفهم. 7

 الماء من قلٌلة كمٌة تستهلك ألنها -ب     لهم ربٌسً ؼذاء مصدر أنها -أ 

 منتجاته كثرة -د      بسرعة تنمو ألنها -ج 

 بما قبله:"   األمراض ضد والمناعة والصحة والرشاقة القوة مٌمنحه فهو لذلك:"  قوله فً الفقرة الرابعة  عبلقة. 8

 تفصٌل -د   توضٌحٌة -ج    تعلٌلٌة -ب    نتٌجة -أ 

 ؟ عن(   ٖ)الفقرة تتحدث. 9

 الصحراء ألهالً التمر أهمٌة -ب       التمر استعماالت -أ 

 التمر بٌبة -د       التمر مكونات -ج 

 (:ٖ)  ةالفقر حسب صحٌح االتً من أي. ٓٔ

 التمر مكونات من والسكرٌات الفٌتامٌن أن -ب   األمعاء عضبلت على مباشر تؤثٌر له البوتاسٌوم -أ 

 .والثانً األول -د    الكولٌسترول.  نسبة ٌرفع التمر -ج 

 : اإلفطار عند الرطب تناول ثارآ من للفقرةالثانٌة  فهمك خبلل من. ٔٔ

 (اإلفطار بعد) قصٌرة مدة بعد  بالنشاط الشعور -ب       طوٌل وقت بعد والطاقة بالحٌوٌة الشعور -أ 

 قصٌرة فترة بعد وخموال نشاطا ٌعطً -د        قصٌرة فترة بعد وخمول كسل ٌعطً -ج 

 :هو للنص عنوان أفضل للنص فهمك خبلل من. ٕٔ

 التمر تمكونا -د  التمر     بٌبة -ج    وفوابده مكوناته التمر -ب   الصحراء أهل ؼذاء -أ 

 ( https://dardery.site/archives/7336ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٕالقطعة)

 ٣وٍٞ جُٔح٢َٗ ك٢ ًطحذٚ "هٛس ق٤حز":  

 ػ٠ِ ٝأ٠َ كأٚؼى جُِؼد ػٖ كأَؾٍ أهٍج٢ٗ، ٓغ ٧ُؼد جُٗحٌع ئ٠ُ ٝأنٍؼ ًٍٝجْحض٢ ًطر٢ كأ٢ٌٓ ٣ّٞ ًَ أػٞو ًٝ٘ص  -ٔ

 ػ٠ِ ٌٍٓٛح ً٘ص كوى جُٜىٝء ٝأيّ جُؼوَ كأُؼٖ ٝجُٜىٝء ذحُؼوَ ٣ٛل٢٘ٗٞ ٝأْٔؼْٜ ُٜٝلس، قٍٓز ٝذ٢ جٍُٗكس ٖٓ ج٬ُػر٤ٖ

 ٣ِؼد ٝٓط٠ ، ٓٔٓٞل أٝ ٞؼ٤ق أٝ ٣ٍٓٝ أٗٚ كأػِْ جُكًٍس، ه٤َِ ْحً٘حً  ٠ل٬ ٌأ٣ص ٝٓط٠ ٢ُٞ٤ٓٝ، ذطرحػ٢ ٓىكٞػح ٫ يُي

 ٠لُٞطٚ  ك٢ يُي ٣لؼَ ُْ ئيج ٣ٝؿ١ٍ جُُٞى

 ك٤ٗلن أذ٢ ٣ٍٝج٢ٗ ،جُطؼ٤ِْ ك٢ ٌؿرس ٫ ج٠ُٞٓ ٖٓ نٞكح ٝأهٍأ جٌُطحخ ٝأكطف جُٔٛرحـ ٖٓ ه٣ٍرح كأؾِّ ج٤َُِ ٣ٝىنَ   -ٕ 

 ٝأْٛ ك٢ٔ كأكطف ُٛٔص،ج ذًٜج يٌػح ٝأ٤ٞن ٝأٌْص جٌُطحخ كأ١ٞ٠ ػٜ٘ح، ك٤ٜ٘ح٢ٗ ج٤َُِ، ك٢ جُوٍجءز ضإي٣ٜٔح إٔ ػ٢٘٤ ػ٠ِ

 ٗل٢ٓ أقٍٗ ٚـحٌ ٛ٘ح ٤ُّ ئٗٚ: كأهٍٞ ٓؼْٜ ٗلٓي ضكٍٗ ٫ٝ جٌُرحٌ، ضوح٠غ ٫: ٢ُ ٣ٝوٍٞ ٢ٍٜٗ٘٣ٝ أذ٢ ك٤ٜ٘ح٢ٗ ذ٬ٌّ

 . كأٌْص كٔٚ، ػ٠ِ ئٚرؼٚ ك٤ٟغ أضٌِْ  ٖٓ كٔغ ٓؼْٜ،

 أ٢ٓ ٝأٌٟ ٣طٌِْ، أٌجٙ ذأ٢ٗ كأػطٍٜ ٤ِ٣ن  ٫ ج٬ٌُّ ًٛج ئٕ ُي أهَ أُْ: »٢ُ ك٤وٍٞ ج٬ٌُّ ئ٠ُ كأػٞو ٚر١ٍ ٣٘طوى غْ   -ٖ

 ٢ُ ٣ٝٔٓف ٣ور٢ِ٘ ٝهى ٝنى١، ًطل٢ ػ٠ِ ٢ُ ٣ىٙ ٣ٟٝغ ُٔحيج  أو١ٌ ٫ٝ ك٤رطْٓ ذ٢  ٤ِ٣ن ٫ ٓح ذٜٔح ٤ِ٣ن كِٔحيج ضطٌِْ،

 كطك٢ِ٘ٔ ٗحتْ، ًَ ػ٠ِ ٝٛٞ ْ٘ٞجش، ذأٌذغ ٢٘ٓ أٚـٍ ٝأن٢ ٖٓ  كٔغ ٝأُؼد، أضٌِْ إٔ أ٣ٌى ئ٢ٗ: ُٚ ٝأهٍٞ كأضَِٔٔ ٖؼ١ٍ،

 .  جُ٘ؼحِ ٣ؼ٢٘٤ِ قط٠ ٝأقحو٣ػٜح ذكٌح٣حضٜح ػ٢٘ كط١ٍٓ ٓؼٜح، ٝضط٢ًٍ٘ ذ٢، ٝض٤ٜٚٞح جُهحوٓس، ٠ُئ أ٢ٓ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س  

https://dardery.site/archives/7336
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 ؟ "معهم نفسك تحشر"" بقوله المقصود ما. ٔ

 .الخاصة شبونهم فً تتدخل -ب  .                                  بٌنهم الجلوس تطٌل -أ

 .إذنهم دون حدٌثهم فً تتدخل -د  .                            إلٌهم حدٌثك فً تتطاول  -ج

 

 األخٌرة؟ الفقرة من فهمت كما ٌتململ الطفل جعل الذي ما. ٕ

 .نومه وكثرة أخٌه صؽرسن -ب   . الخاصة بشبونهما عنه والدٌه انشؽال -أ

 .  والكبلم اللعب ٌشاركه من افتقاده -د   . شعره على ومسحه له والده تقبٌل -ج

 . فؤسكت" فمه، على إصبعه فٌضع: »قوله فً الكاتب وصفها كما األب هٌبة علٌه تدل ما استنتج. ٖ

 .ووعٌد تهدٌد -د  . وتلطؾ مداعبة -ج  . وإهمال إعراض -ب  .  ونهً زجر -أ

 .تربٌته فً الكاتب والد اتبعه الذي األسلوب – قرأت ما خبلل من – استنتج. ٗ

 .التهذٌب على الحرص شدة علٌه ٌؽلب حنو -ب      . وقسوة ؼلظة -أ

 .وحرمان إهمال -د  . واإلباحة المنع وبٌن واللٌن، الشدة بٌن توازن - ج

 :قبله بما"   التعلٌم فً رؼبة ال السوط من خوفا: " قوله عبلقة. ٘

 تفصٌل -د   توضٌحٌة -ج   تعلٌلٌة -ب   نتٌجة -أ

 .للموضوع فهمك ضوء فً األب بقبول وٌحظى االبن، ٌرضً أن ٌمكن كان لذيا التصرؾ اقترح. ٙ

 .النوم ٌؽلبه حتى كثٌرا ٌقرأ -ب    . الصؽٌر أخٌه مثل مبكرا ٌنام -أ

 .ٌخصه فٌما والدٌه مع ٌتكلم  -د   . الشارع فً اللعب أقرانه ٌشارك -ج

 ه؟البن تربٌته فً األب اتبعه ما على تنطبق التً المقولة ما. 7

 .ظلم فما أباه شابه من -ب    فتعصر.  لٌنا وال فتكسر صلبا تكن ال -أ

 .ودل قل ما الكبلم خٌر -د   . ٌرحم من على أحٌانا فلٌقس حازما ٌك ومن -ج

 ( site/archives/7337https://dardery.ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٖالقطعة)

 ٓى٣٘س جُوىِ

ح جُطح٣ٌم ػرٍ ًِٚ جُؼحُْ ك٢ ٓى٣٘س ضِن ُْ  -ٔ ًٓ ج جٛطٔح ًٍ  ٌَُ ٓوىْس ٓى٣٘س كحُوىِ جُوىِ؛ ٓى٣٘س قحَضٜح جُط٢ ُِىٌؾس ًر٤

 .جُو٤حٓس ٤ً٘ٝٓس جُٛهٍز، ٝهرس ج٧ه٠ٛ، جُٔٓؿى جُوىِ ٓؼحُْ أ٣ٍَ ٖٝٓ ،جُٓٔح٣ٝس جُى٣حٗحش

 ٝج٧ذ٤٘س جُورحخ ٖٓ ٓؿٔٞػس ػ٠ِ ٣ٝكط١ٞ جٍُٗه٤س، جُؿ٘ٞذ٤س َج٣ٝطٜح ك٢ جُوى٣ٔس جُوىِ ذِىز ك٢ ٣وغ ج٧ه٠ٛ جُٔٓؿى   -ٕ 

 ْٝحقس جُكؿْ، ٚـ٤ٍز جُِٕٞ ك٤ٟس هرس جُٔٓؿى ٣ٝـط٢ ضح٣ٌه٢، ٓؼِْ ٓحتط٢ قٞج٢ُ ػىوٛح ٣رِؾ ٝجُٔٛح٠د، ٝجُٔكح٣ٌد

 ٖٓ هى٤ْطٚ ٣ٓطٔى ج٧ه٠ٛ جُٔٓؿى إٔ ج٧ٍٓ ٝقو٤وس جُٛهٍز؛ ٝهرس ج٧ه٠ٛ ؿىجُٔٓ ذ٤ٖ جُؼحٓس ذؼٝ ٣ٝه١ِ ًر٤ٍز، جُٔٓؿى

 .ج٧ه٠ٛ جُٔٓؿى ٖٓ ه٣ٍرًح ٣وغ ٓوىِ ٓوحّ ك٢ٜ جٍُٔٗكس جُٛهٍز أٓح جُك٤ٍٖٓ، ٝغحُع جُورِط٤ٖ، ٝأ٠ُٝ جُ٘ر٢، ٍٟٓٓ أٗٚ

 ئ٠ُ جُ٘ر٢ ٜٓ٘ح ػٍؼ جُط٢ جٍُٔٗكس زُِٛهٍ ٗٓرس ج٫ْْ ذًٜج ٤ُْٔص جًُٛر٢؛ جُِٕٞ ٣ـط٤ٜح جُط٢ جٍُٔٗكس جُٛهٍز ٝهرس   -ٖ

 ٍٖع ٝهى ٛـ، ٙٙ ْ٘س ٍٓٝجٕ ذٖ ػرىجُِٔي ج١ٞٓ٧ جُه٤ِلس ػٜى ك٢ جُورس ذ٘حء ضْ ٝهى ٝجُٔؼٍجؼ؛ ج٩ٍْجء ٌقِس ك٢ جُٓٔحء

 .ًٛج ٣ٞٓ٘ح قط٠ ُِؼ٤حٕ  حٍٛز ٢ٛٝ ج٧ٌٝجـ، ٓـحٌز ٣ىػ٠ ٠ر٤ؼ٢ ضؿ٣ٞق ٝك٤ٜح جُورس، ذ٘حء ك٢ ج٣ٞٓ٧س جُىُٝس ٜٓ٘ىْٞ

 ٛ٘ى٤ْس، وٝجتٍ غ٬ظ ػ٠ِ جُورس ذ٤ُ٘ص كوى جُط٤ْٔٛ، ك٢ ئذىجًػح أ ٍٜ هى جُٛهٍز هرس ُر٘حء جُٜ٘ى٢ْ جُٔهط١ ئٕ    -ٗ 

ّٔٔص ُٚ  ٌٓٓٞز ػًٔٞوج ػٍٗ ٝجغ٢٘ قؿ٣ٍس وػحٓحش أٌذغ ػ٠ِ ضوّٞ ٢ٛٝ ذحُٛهٍز؛ ضك١٤ جُط٢ ج٣ًٍُُٔس جُىجتٍز ُطٌٕٞ ٝ

 جُل٤ٓلٓحء ذأُٞجـ ٤ًُٓص هى ُِر٘حء ٝجُهحٌؾ٤س جُىجن٤ِس ٝجُؿىٌجٕ ٓ٘ٓن، وجت١ٍ ذٌَٗ ذحُٛهٍز جُىػحٓحش ضك١٤ ذحٍُنحّ،

 .جُٔػ٤َ ٓ٘وطغ ذٜحء ٌُِٔحٕ أػط٠ يُي ًَ جُرك٣ٍس، ٝج٧ٚىجف ج٣ٌٍُٔس ٝج٧قؿحٌ

، جُوى٣ٔس جُرِىز ٖٓ جُـٍذ٢ جُٗٔح٢ُ جُؿُء ك٢ ٝضوغ جُو٤حٓس، ٤ً٘ٓس أ٣ٟح جُٔوىْس ذحُٔى٣٘س جُى٤٘٣س جُٔؼحُْ أذٍَ ٖٝٓ     -٘

 ًٔح ٝأٌٝهس، أػٔىز ٣ْٟ جٌَُٗ وجت١ٍ ذ٘حء ٢ٛٝ ّ، ٖٖ٘ٙ هٍجذس هٓط٘ط٤ٖ جُِٔي ٝجُىز «٬٤ٛٗس» جٌُِٔس ذ٤٘حتٜح حٓصه ق٤ع
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 جُؿ٤ِٔس، ٝجُل٤ٓلٓحء ذحُُنحٌف جُو٤حٓس ٤ً٘ٓس ٝضُنٍ جُٛهٍ، ك٢ ُِٗكص ٚـ٤ٍ ًٜق ك٢ جُٔٞؾٞو جُٔوىِ جُورٍ ٣ْٟ

 أٚـٍ، ٝج٧نٍٟ جُٔوىِ، جُورٍ كٞم ًر٤ٍز هرس ئقىجٛٔح، هرطحٕ ٝضؼِٞٛح ذحٍُنحّ؛ ٓـطحز ٝأٌٜٞح ٝج٣٧وٞٗحش، ٝجٌُٛٞ

ج ػٍٗز غ٬ظ ػ٠ِ ج٤ٌُ٘ٓس ضكط١ٞ ًٔح جُى٤ٗح، ٗٛق ٤ً٘ٓس ذورس ٝض٠ٔٓ ًٍ ح ج٤ٌُ٘ٓس ٝضكط١ٞ ج٧ٓطحٌ، ٤ٓحٙ ُطؿ٤ٔغ ذث ًٟ  أ٣

ًٓ  ػٍذ٤س ػحتِس ػٍٗز غ٬ظ ضكَٔ ذإٔ جُٔوى٤ْس جُؼحوجش ٝضو٠ٟ ْىج٢ْ، ٌَٖ ػ٠ِ ٤ٓٓك٢ ٠ُِٛٓ ػ٠ِ  جقطلح٫ش ك٢ حأػ٬

 ،"٤ٓٗرس آٍ"ٝ «ؾٞوز آٍ» ػحتِطح ٝٛٔح ج٤ٌُ٘ٓس، ذكٍجْس ئ٤ٓ٬ْطحٕ ػحتِطحٕ ٝضوّٞ جُلٛف، ػ٤ى ٣ٓرن ج١ًُ جٌُ٘ٞ ْرص

 .ٟٓص هٍٕٝ ًٓ٘ ج٤ُٓٔك٤ٕٞ ػ٤ِٚ جضلن ج٧ٍٓ ًٝٛج ج٤ٌُ٘ٓس، كطف ٢ٛ ٜٝٓٔطٜٔح

 جُؼٜى ك٢ ػ٤٘ل٤ٖ ُُُُج٤ُٖ ضؼٍٞص كوى ح٣ٌهٜح؛ض ن٬ٍ ػى٣ىز ٠ر٤ؼ٤س ُؼٞجٌٜ جُوىِ ٓى٣٘س ٓؼحُْ ضؼٍٞص ٝهى        -ٙ 

 ك٢ جُلح٢ٔ٠ جُؼٜى ك٢ ػ٤٘ل٤ٖ ُُُُج٤ُٖ ضؼٍٞص غْ جُى٤٘٣س، ٓؼحُٜٔح ٖٓ ضٌٍٟ ٓح ض٤ٍْٓ ٩ػحوز جُهِلحء وػح ٓٔح جُؼرح٢ْ،

 ٓكح٫ٝش ٠ُئ جُوى٣ٔس جُٔى٣٘س ضؼٍٞص ج٤ُِٛر٢ ج٫قط٬ٍ ٝأغ٘حء آًٗجى، ض٤ٍٜٓٔح كَأَُػ٤ىَ  جُٛهٍز، ػ٠ِ جُورس ٝهؼص أقىٛٔح

 جُوىِ ضطؼٍٜ ٝقح٤ًُح ٓرحٍٖز، جُطك٣ٍٍ ذؼى ج٤ٗ٧ن غٞذٜح ئ٠ُ ذاػحوضٜح «ج٣٧ٞذ٢ جُى٣ٖ ٬ٚـ" أٍٓ إٔ ئ٠ُ ٓؼحُٜٔح، ٠ّٔ

 .ج٢ٗٞ٤ُٜٛ ج٫قط٬ٍ هرَ ٖٓ ٝض٣ٜٞىٛح ٓؼحُٜٔح ٠ّٔ ُٔكح٫ٝش

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

   ؟ الرابعة للفقرة الربٌسة الفكرة ما -ٔ

 .الصخرة قبة لبناء الهندسً المخطط -ب    . القدس لمدٌنة المعمارٌة الزخارؾ نمط -أ 

 الصخرة. لقبة الجؽرافً الموقع -د   . الصخرة وقبة األقصى المسجد بٌن الفرق -ج 

 ؟ األقصى المسجد تؽطً التً القبة لون ما -ٕ 

 سماوي -د    ذهبً -ج    فضً -ب    برونزي -أ 

 .األولى الفقرة فً قبلها بما"  السماوٌة الدٌانات لكل مقدسة مدٌنة فالقدس: » عبارة بلقةع استنتج -ٖ

 تعلٌل -د    توضٌح -ج    استدراك -ب    تفصٌل -أ 

 .الهندسً التصمٌم ناحٌة من القٌامة وكنٌسة الصخرة قبة من كل بٌن االتفاق وجه القطعة من استنتج -ٗ

 .الدابري الشكل -د   . القباب لون -ج   . األعمدة عدد -ب   . السداسً الشكل -أ 

 .العالم مدن سابر على القدس مدٌنة تمٌز على للقطعة فهمك خبلل من استدل -٘

 .مبانٌها تزٌن التً والزخارؾ الفسٌفساء كثرة -ب   . مدمرة زالزل أربعة وقوع رؼم عامرة بقاإها -أ 

 الهوٌة طمس ومحاوالت لبلحتبلل تعرضها -د    . والمسٌحٌٌن المسلمٌن من لكل قدسٌتها -ج 

 .للمسلمٌن الصخرة قبة قدسٌة على ٌدل ما القطعة من هات -ٙ

 .المسلمٌن عند مقدسة صخرة تقع فوقها -ب    . السماء إلى منها عرج التً البقعة تحتها -أ 

 .القبلتٌن أولى تضم -د      . المقدس القبر تحوي -ج 

 .القدس فً التارٌخً بحقهم الصهٌونٌة المزاعم ٌفند ما الموضوع من هات -7

 .هوٌتها طمس ومحاولتهم علٌها، الؽزاة تتابع -ب  .واألعمدة القباب على تعتمد فرٌدة معمارٌة طرًزا تحوي -أ 

 .والمسٌحٌٌن المسلمٌن من لكل مهمة مقدسات تضم -د   .فقط ومسٌحٌة إسبلمٌة معالم الموضوع تناول -ج 

 ( ٢ٍٗٝhttps://dardery.site/archives/7338 ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط) 
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 ( اقرأ، ثم أجب:ٗالقطعة)

 جُرٛٔس

 ّجُٔٓح كطكحش جُرحٌَز جُهط٠ٞ ٝضؼِٞ ، ٓ٘هلٟحش ضؿحٌٝٛح جُؿِى ذٍٗز ك٢ ذحٌَز نط٠ٞ ٖٓ ضطٌٕٞ  ج٩ٚرغ ذٛٔس -ٔ

 ٫ أٗٚ غرص ٝهى ، ٤ُٔٓج ٬ٌٖ ٖهٙ ًَ ٝك٢ جُٜ٘ح٣س ك٢ ُطأنً كٍٝع ػٜ٘ح ٝضطلٍع ٝضطِٟٞ جُهط٠ٞ ًٛٙ ضطٔىو ، جُؼٍه٤س

 ٣ٝطْ ، ٝجقىز ذ٣ٟٞس ٖٓ أِٜٚح جُط٢ جُٔطٔحغِس جُطٞجتْ ك٢ قط٠ جُؼحُْ ك٢ ٖه٤ٖٛ ك٢ ضطٔحغَ أٝ ضططحذن إٔ ُِرٛٔس ٣ٌٖٔ

 ك٢ ذٛٔطحٕ ضطوحٌخ إٔ ٣ٌٖٝٔ ، ق٤حضٚ ٤٠ِس ُٚ ٤ُٔٓٝز غحذطس جُرٛٔس ٝضظَ  ،جٍُجذغ جٍُٜٗ ك٢ جُؿ٤ٖ٘ ك٢ جُر٘حٕ ض٣ٌٖٞ

 . أذىج ضططحذوحٕ ٫ ٌُٜٝ٘ٔح ِٓكٞ ح ضوحٌذح جٌَُٗ

 ج٧وُس ػِّٞ ك٢ ػ٤ِٜح ٣ٝؼطٔى ، جُؼحُْ ذ٬و ًَ ك٢ ذٚ ٝٓؼ٫ٞٔ ج٩ٗٓحٕ ُٗه٤ٛس ٤ُٔٓٝج هح٠ؼح و٬٤ُ ضؼى جُرٛٔس كإ ًُُٝي

 ج١ًُ جٍُٓ ٛٞ ًٛج ٣ٌٕٞ ٝهى ، ٝجُطٗه٤ٙ ٝجُِٛٞ٘ جُٔؿ٤ٍٖٓ ٌُٗق جُؿ٘حت٤س جُطكو٤و٤س جُوٟح٣ح ك٢ ٝنحٚس جُؿ٘حت٤س

َٖ  ذ٠ََِ" هُٞٚ ك٢  جُر٘حٕ أؾِٚ ٖٓ ٝضؼا٠ُ ضرحٌى َّللا نٛٙ ٣ٌِ ْٕ  َػ٠َِ هَحِو ١َ  أَ ِّٞ َٓ  َّللا يًٍ ُوى جُؼِٔحء ٣وٍٞ يُي ٝك٢  ،" ذََ٘حَُٗٚ  ُٗ

 .ذحُرٛٔس ٤ٔٓٗٚ ٓح ٝٛٞ ، ج٧ٚحذغ أ٠ٍجف ك٢ ػؿ٤رح ٍْج أٝوع ق٤ع ؛ هىٌضٚ ػظ٤ْ ئ٠ُ ٤ُِلط٘ح جُر٘حٕ

 أٗٞجع ذؼٝ ذحْطـ٬ٍ ٝيُي  ، ٓؼ٤ٖ ٖهٙ آغحٌ ضطرغ ك٢ جُرٛٔس أٝ ج٤ُُٔٔز جُٛلس ًٛٙ جْطـِص ٝهى:  جٍُجتكس ذٛٔس - ٕ

 جُرٍٗ آ٫ف ٖٓ ضهٍؾٚ إٔ ٓؼ٤ٖ ئٗٓحٕ ٬ٓذّ ْٖ ذؼى ضٓطط٤غ جُط٢ ج٬ٌُخ

 جُؼ٬ٟش ضِي ٛ٘ح ذحُرٛٔس ٝٗوٛى ، ٚحقرٜح ذٛٔس ًًُي ك٤ٜح أٝوع جُؿٔحٍ ٍْ لحٙذحُٗ َّللا أٝوع ًٔح: جُٗلحٙ ذٛٔس - ٖ

 ، جُؼحُْ ك٢ جغ٘حٕ ك٤ٜح ٣طلن ٫ أٗٚ ُىٌؾس ٤ُٔٓز ٚلس جُٗلحٙ ذٛٔس إٔ غرص ٝهى ، جُٗؼٍجء ذٜح ضـ٢٘ ٓح ًػ٤ٍج جُط٢ جُو٣ٍُٓس

 ٖٓ ٌٝهس ػ٤ِٜح ٣ٟغ إٔ ذؼى جُٗهٙ لحٖٙ ػ٠ِ جُؿٜحَ ٣ٟـ١ ق٤ع ٍٓت٢ ؿ٤ٍ قرٍ ذٚ ؾٜحَ ذٞجْطس جُٗلحٙ ذٛٔس ٝضإنً

 ػود ٖٓ قط٠ جُٗلحٙ ذٛٔس أنً ئٌٓح٤ٗس ئ٠ُ جُهٛٞ٘ ًٛج ك٢ جُىهس ذِـص ٝهى ، جُٗلحٙ ذٛٔس ػ٤ِٚ كططرغ جُكٓحِ جُ٘ٞع

 .ج٤ُٓؿحٌز

 ٣ٞؾى ٫ أٗٚ ضإًى ٝجًٍُٗس ، جُطر٤س ج٧ؾُٜز ُٛ٘حػس ج٤ٌ٣ٍٓ٧س جًٍُٗحش ئقىٟ ئ٤ُٜح ضِٞٚص ذٛٔس ُِؼ٤ٖ: جُؼ٤ٖ ذٛٔس - ٗ

 ٌٚٞز ذحُطوح٠ ذىٌٝٙ ٣وّٞ ج١ًُ جُؿٜحَ ػىْس ك٢ جُ٘ظٍ ٣ٍ٠ن ػٖ جُؼ٤ٖ ذٛٔس أنً ٣طْ ق٤ع ٢ٖء ًَ ك٢ ٓطٗحذٜحٕ ػ٤٘حٕ

 ك٢ جُٔهطُٗس ذحٌُٛٞز ٌٚٞضٚ ٓوحٌٗس كططْ ذحُؿٜحَ ٓؼ٤ٖ ٌَ ػ٠ِ جُٟـ١ ٣طْ ٖهٙ أ١ ك٢ ج٫ٖطرحٙ ٝػ٘ى ، جُؼ٤ٖ ُٗر٤ٌس

 .ٝٗٛق غح٤ٗس ػ٠ِ ٤سجُؼِٔ ًٛٙ ٝهص ٣ُ٣ى ٫ٝ ، جُؿٜحَ يجًٍز

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 : من الفترة فً البصمة إعجاز إلى العلماء توصل. ٔ

 م 999ٔ:  9ٓٓٔ  -د  م 9ٓٓٔ:  8ٓٓٔ  -ج  م 9ٓٓٔ:  8٘ٓٔ  -ب م 8٘ٓٔ:  8ٓٓٔ -أ

 " : البنان بصمات تطابق"  أن  إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٕ

 وابنة األب مع الحدوث دابم  -د األقارب مع حدوثة ممكن  -ج التوابم من حدوثة كنمم  -ب حدوثة محال -أ

 : من تنتج المتماثلة التوابم أن األولى الفقرة من ٌبدو.  ٖ

 مختلفة بوٌضات  -د  واحدة بوٌضة  -ج  متباٌنتٌن بوٌضتٌن  -ب متماثلتٌن بوٌضتٌن -أ

 

 : مرحلة أثناء تتكون اإلنسان بصمات أن األولى الفقرة من نفهم.  ٗ

 الوالدة بعد  -د   الوالدة عند  -ج   الجنٌن نمو  -ب  البوٌضة تلقٌح -أ

 : فً خاصة ببصمة اإلنسان تمٌٌز إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٘

 عمره طول  -د   شٌخوختة  -ج   شبابة  -ب   طفولتة -أ

 :هً البنان بصمات أن إلى األولى الفقرة تشٌر. ٙ

 المجرمٌن لكشؾ الٌقٌنً الدلٌل  -ب   .  المجرمٌن لكشؾ وحٌدال الدلٌل  -أ

 المجرمٌن لكشؾ الراجح الدلٌل  -د    المجرمٌن لكشؾ الظنً الدلٌل  -ج

 : ٌشبه"  البصمة قانون" أن نستنتج الرابعة الفقرة من. 7

 الناس أخبلق  -د   البشر لؽات  -ج  الشعوب عادات  -ب  المرور قوانٌن  -أ
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 : إلى تدعو كلمة )لٌلفتنا( ..."  إلى لٌلفتنا البنان هللا ذكر لقد" الرابعة قرةالف فً. 8

 واإلنصات اإلصؽاء حسن  -ب     وااللتفات الدوران سرعة  -أ

 النعمة على هللا شكر  -د     والتدبر التؤمل دقة  -ج

 : فً ٌظهر األصابع أطراؾ سر النصؤن من ٌتبٌن. 9

 المنخفضة الخطوط -د  العرقٌة المسام -ج  ارزةالب الخطوط  -ب  البصمة  -أ

 : للنص األنسب العنوان. ٓٔ

 المتماثلة التوابم  -د الجرابم كشؾ -ج  ودقتها اإلنسان فً البصمات أنواع -ب   البنان بصمات  -أ

 :خبلل من العٌن بصمة أخذ ٌمكن. ٔٔ

 الدموع -د    العدسة -ج    الشبكٌة -ب    القرنٌة -أ 

 الفقرةالثانٌة باألولى: قةعبل.   ٕٔ

 لمضمونها تحدٌد -د مضمونها        تعارض -ج   مختلؾ موضوع تتضمن -ب   لمحتواها تؤكٌد -أ 

 :الشفتٌن بصمة تإخذ كٌؾ( ٕ) الفقرة حسب. ٖٔ

 حبر قلم فوق من أخذها ٌمكن -ب       الشفاه بصمة أخذ ٌمكن ال -أ 

 السٌجارة عقب من فقط تإخذ -د     الشفاه ٌبلمس شًء أي من أخذها ٌمكن -ج 

 :العٌن بصمة الستخراج المطلوبة المدة ما. ٗٔ

 دقٌقة -د    ثانٌة -ج   دقٌقة نصؾ -ب     ثانٌتٌن من أقل -أ 

 الشفتٌن؟ بصمة ألخذ البلزمة األدوات عدد كم الثانٌة الفقرة من. ٘ٔ

 ٔ -د      ٕ -ج     ٗ -ب    ٖ -أ 

 ( https://dardery.site/archives/7339ًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأ) 
 

 ( اقرأ، ثم أجب:٘القطعة)

 ٣وٍٞ أقٔى أ٤ٖٓ ك٢ ًطحذٚ "ق٤حض٢":

ح ذ٤ط٘ح ًحٕ -ٔ ًٓ  ذؼى جُر٤ص ػٖ ج٫ٝ٧و ٣ـ٤د ٫ٝ ايٗٚ،ذ ئ٫ ج٧ّ ضهٍؼ ٫ أٌٓٞٙ؛ َٓحّ ٓحُي ٝقىٙ كح٧خ ،ج٧ذ٣ٞس ذحُِٓطس ٓكٌٞ

 ك٤ٔح قط٠ ٣طكٌْ ج١ًُ ٝٛٞ ٣ٗحء، ًٔح ٣ٗحء ٓح ٣ّٞ ًَ ٜٓ٘ح ٣ٍٛف ٣ىٙ ك٢ ًِٜح ج٧ٍْز ٝٓح٤ُس ٍٞذٚ، ٖٓ نٞكًح جُـٍٝخ

ج ٣ٗؼٍ ٗأًَ، ٫ ٝٓح ٗأًَ ًٌ  ْٞجءً  ٓىجٌْْٜ؛ ك٢ ضؼ٤ِْٜٔ ػ٠ِ ٣ٍٝٗف ذ٘لٓٚ ٣ؼِْٜٔ كٜٞ أ٫ٝوٙ، ضؼ٤ِْ ٗكٞ ذٞجؾرٚ ه٣ًٞح ٖؼٞ

 ٤ُِو٢ ٗلٓٚ ػ٠ِ ٣ٝطٌة ذٍٔٞٚ، ٣أذٚ ك٬ ٣ٍٟٓح ٣ٌٕٞ ُوى قط٠ ُٚ، قى ٫ ضؼرًح ٗلٓٚ يُي ك٢ ٣ُٝطؼد ٝذ٘حضٚ، أذ٘حؤٙ يُي ك٢

. ػ٤ِٚ ٝجؾد أٗٚ ٣ٍٟ ٫ٝ ئ٤ُٚ؛ ٣ِطلص ك٬ ٓؼ٘ح جُِط٤ق ٝقى٣ػٚ ػ٤ِ٘ح، ٝجُرٜؿس جٌٍُٓٝ ٝئونحٍ ئ٣٘حْ٘ح أٓح. وٌْٚ ػ٤ِ٘ح

 ٓ٘ح، ٧قى ػٍٞص ئيج جُـ٤رس ٝك٢ أقىٗح، ٤ٛ٣د جٍُٜٔ ك٢ جٍُقٔس ًٛٙ ٝضطؿ٠ِ ٓٞضٚ؛ه ٣ٝظٍٜ ٌقٔطٚ ٣هل٢ ٌُٝ٘ٚ ٣ٍقٔ٘ح

 كٔغ ُٝؼر٘ح ٝكٌحٛط٘ح أقحو٣ػ٘ح أٓح. ٤ُوٍت٘ح ئ٫ ٣ِوحٗح ٝهِٔح ٝقىٙ، ٣ٝطؼرى ٝقىٙ، ٣أًَ جُؼح٢ُ، وٌٝٙ ك٢ ػُُس ٖرٚ ك٢ ٣ؼ٤ٕ

٘ح ُٓ  ًٝرٍٟ جُهحٌؼ؛ ٖٓ ٣وٟٕٞ ك٤ٔح أذ٘حؤٛح يُي ػ٠ِ ٜح٣ؼ٤٘ ٌُٖٝ نحوٓس، ٫ٝ نحوّ ك٬ أ٢ٓ، ذٜح ضوّٞ جُر٤ص أػٔحٍ ًَ. أ

 .جُىجنَ ك٢ ذ٘حضٜح

 ٝجُر٘حش، ٝج٧ذ٘حء ج٧ٜٓحش ِْطس ٓكِٜح ٝضكَ ضٜ٘حٌ، ج٥ذحء ِْطس ٌأ٣ص قط٠ ػٗص ُوى ؛جُُٓحٕ كؼَ ٓح أًػٍ كٔح ٝذؼى،   -ٕ

ج، ذٍُٔحٗح جُر٤ص أٚرف ًٍ  ٣ُطرحَوٍ ٌُٖٝ: ج٧ؿِر٤س ك٤ٚ ضطكٌْ ٫ٝ: شج٧ٚٞج ك٤ٚ ضإنً ك٬ ػحوٍ؛ ٫ٝ ٓ٘ظْ ؿ٤ٍ ذٍُٔحٕ ٌُٝ٘ٚ ٚـ٤

 ٝجقى، ٍٚجف ٣ى ك٢ جُر٤ص ٤ُٓج٤ٗس ًٝحٗص ج٧خ، ٣ٓطرى ٝهِٔح ج٫ذٖ، أٝ جُر٘ص ضٓطرى ٝأق٤حٗح ج٧ّ ضٓطرى كأق٤حًٗح، ج٫ْطرىجو ك٤ٚ

 ه٤ٔطٜح، ذ٤ٖ ٞج٣َٕٝ ذ٤ٜ٘ح، ٣ؼىٍ ٝجقًىج ٌأ٣ًح ضؿى ُْٝ ٝض٘ٞػص؛ كٍو ٌَُ جُك٤حز ٓطحُد ًٝػٍش ٍٚجك٤ٖ؛ أ٣ى١ ذٜح كط٬ػرص

 كٌ٘ٞ جُر٤ص جُٔحو٣س جُٔى٤ٗس ٝؿُش ٠ٝٔأ٤ٗ٘طٚ، ٝٛىٝءٙ جُر٤ص ْؼحوز ٞك٤طٜح ًٝحٗص ٝضهحٚٔص، ٝضكحٌذص كطٛحوٓص

 ذ٣ُحوضٜح  جُر٤ص ْؼحوز َجوش َٛ ٌُٖٝ ج٧غحظ، ٖٓ ٝأُٞجٕ ٝأٌٖحٍ ضر٣ٍى، ٝأوٝجش ضٓه٤ٖ ٝأوٝجش ٝض٤ِلٕٞ، ٌٝجو٣ٞ ًٍٜذحت٢

https://dardery.site/archives/7339
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٘ح أّ ٢ٛ»  ؾىز ُ٘ح ًحٕ ٝهى  -ٖ ُٓ  ػ٘ىٗح ٝضر٤صُ ، ٥نٍ ق٤ٖ ٖٓ ضٌُٝٗح ٌٗٞج، ٝؾٜٜح ٢ٟ٣ء جُطى٣ٖ؛ ٖى٣ىز جُوِد، ٤٠رس «أ

 ٣لٍؽ، ٫ ج١ًُ جٌُػ٤ٍ ج٢ُٗء«  ٝجُك٣ٍٟس ٜٓ٘ح ج٣ٍُل٤س، » جُٗؼر٤س جُوٛٙ ٖٓ ضؼٍف ًٝحٗص قى٣ػٜح، ٝقٖٓ ذِوحتٜح ك٘لٍـ

ٌٙ  ٢ٛٝ جُّ٘ٞ، ٣ـِر٘ح قط٠ ًًُي ُٗجٍ ٫ٝ قٌح٣طٜح، ٝٗٓٔغ قُٜٞح ك٘طكِن  .أق٤حًٗح ٍٓػرسٌ  أق٤حًٗح ٓلٍقس هٛ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س  

 األولى؟ للفقرة فهمك ضوء فً «األبوٌة السلطة» بمصطلح المقصود ما -ٔ

 .وزوجته أبنابه مع وتشدده، األب قسوة -ب    . أسرته شبون وتولٌه بٌته، فً األب حكم -أ 

 .ومطالبها األسرة حوابج على األب إنفاق -د    . به الدابم وتعلقهم ألبٌهم األبناء محبة -ج 

   ؟ فٌه تتجلى كانت أبٌه رحمة أن الكاتب ذكر الذي الظرؾ ما -ٕ

 .علٌهم والبهجة السرور وإدخال األبناء إٌناس -ب   . دراستهم فً وسٌرهم أوالده تعلٌم متابعة -أ 

 .األسرة مٌزانٌة صرؾ أوجه وتحدٌد اإلنفاق -د   . البٌت عن ؼٌابه أو األسرة أفراد أحد مرض -ج 

 .والده شخصٌة تصوٌر فً الخارجً السرد استخدام من الكاتب ؼرض استنتج -ٖ

 .مواقفها وٌفسر وأبعادها، األب شخصٌة جوانب بالتدرٌج القارئ لٌكتشؾ -أ 

 .مواقفها وٌتوقع دوافعها، وٌفهم علٌها لٌتعرؾ للقارئ الشخصٌة تقدٌم فً لٌسرع -ب 

 .بعضها مع الشخصٌات حوار فً تؤتً التً بالجمل وتصعٌدها األحداث تنمٌة ٌستطٌع حتى -ج 

 .الشخصٌة لجوهر كشؾ من علٌه تحتوي لما وصدقا حرارة وأحداثها القصة شخصٌات ٌكسب كً -د 

 اآلباء سلطة رأٌت حتى عشت لقد!  الزمان فعل ما أكثر فما »الثانٌة الفقرة بداٌة فً الكاتب قول من المؽزى استنتج -ٗ

 ".  تنهار

 .البٌت بشبون واستبداده األب سلطة لزوال سعادته عن التعبٌر -أ 

 .أبٌه نهج على أبنابه مع ٌسٌر أن ٌستطع لم ألنه وضٌقه؛ ؼضبه إظهار -ب 

 .والده برعاٌة ٌنعم كان حٌن الجمٌل؛ الطفولة زمن إلى حنٌنه عن التعبٌر -ج 

 .وتنافر تفكك من األسرة حال إلٌه آل ما على واألسى التحسر إظهار -د 

 ال دخلها أن من - هذا زماننا فً -األسر من كثٌر لشكوى تفسًٌرا ٌصلح ما الثانٌة الفقرة فً الكاتب كبلم من هات -٘

 .  أفرادها بنفقات ٌفً وال مطالبها، ٌُلبً

 من وألوان وأشكال للتبرٌد، وأدوات للتسخٌن؛ اتوأدو وتلٌفون؛ ورادٌو كهربابً فنور البٌوت، المادٌة المدنٌة ؼزت -أ 

 .األثاث

 .عادل وال منظم ؼٌرُ  برلمان لكنه صؽًٌرا، برلمانا البٌت أصبح -ب 

 .االستبداد فٌه ٌُتبادل ولكن: األؼلبٌة تتحكم وال فٌه األصوات تإخذ ال البٌتُ  أصبح -ج 

ًٌا تجد ولم وتنوعت؛ فرد لكل الحٌاة مطالب كثرت -د   .قٌمتها بٌن وٌوازن بٌنها، ٌعدل اواحدً  رأ

 ". بٌدك وأدبهم بقلبك أوالدك أحبب" : مقولة تؤكٌد فً المهمة التفصٌلة حدد -ٙ

 .إلٌه ٌلتفت فبل معنا اللطٌؾ وحدٌثه والبهجة، السرور إدخال -أ 

 .قسوته وٌظهر رحمته ٌخفً ولكنه ٌرحمنا -ب 

 .ألبا ٌستبد وقلما االبن أو البنت تستبد أحٌاًنا -ج 

 .أبنابه على درسه لٌلقى نفسه على وٌتكا بمرضه، ٌؤبه ال  -د 

 ( https://dardery.site/archives/7340ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 ( اقرأ، ثم أجب:ٙالقطعة)

 جُطٗل٤ٍ

 ٣ٌٖٝٔ ٝضك٤ِِٜح، قٓحْس ٓؼط٤حش ضٗل٤ٍ ػٖ ٣ركع ػِْ كٜٞ، ٓإنٍجً  ئ٫ ػِٔحً  ٣ٌٖ ُْ(، ج٧ٍْجٌ ػِْ) جُط٤ٍُٓ أٝ جُطٗل٤ٍ-ٔ

 جُط٢ ج٧نٍٟ جُؼِّٞ ذرؼٝ جٌضر١ ك٨ٗٚ ػِْ أٓح، هى٣ٔحً  جْطهىٓٚ هى ه٤ٍٛ ٤ُٞ٣ِٞ ٧ٕ كلٖ، ؾى٣ى ٝػِْ هى٣ْ كٖ أٗٚ جُوٍٞ

 . جُٔؼِٞٓحش ٝٗظ٣ٍس، جُطؼو٤ى ظ٣ٍسٗ،  ج٧ػىجو ٗظ٣ٍس، ًحُؿرٍ ذؼىٛح ٝٓح97ٓٔ ك٢ ذؼٟٜح  ٍٜ

 .جُطٗل٤ٍ ًٍٓ. •  جُطٗل٤ٍ: • ه٤ٖٔٓ ئ٠ُ جُطؼ٤ٔس ػِْ ٣٘وْٓ-ٕ

 ٝٛٞ ، ضٔحٓحً  ٟٓحو ٛىكٚ كإ جُطؼ٤ٔس ٓكَِ أٓح جُٔ٘وُٞس، جُٔؼِٞٓحش ٣ٍْس ٞٔحٕ ٛٞ ج٧ْح٢ْ ٛىكٚ ٣ٌٕٞ جُطؼ٤ٔس كٞجٞغ

 .جُٛك٤كس جُٔؼِٞٓحش أٜٗح ػ٠ِ هرُٜٞح ئ٠ُ ٣إو١ ذٌَٗ ضك٣ٍلٜح أٝ جُٔ٘وُٞس جُٔؼِٞٓحش ٓكطٟٞ ٝٓؼٍكس ، جُطؼ٤ٔس ًٍٓ

 ئقىٟ ذحْطهىجّ ٓلّٜٞ ؿ٤ٍ ٗٙ ئ٠ُ ٓوٍٝء ٝجٞف ٗٙ ضك٣َٞ أٜٗح ػ٠ِ جُطؼ٤ٔس ضؼ٣ٍق ٗٓطط٤غ كاٗ٘ح يُي ػ٠ِ ٝذ٘حءجً -ٖ

 جُ٘ٙ ئ٠ُ ٢جُٔؼٔ جُ٘ٙ ٣ؼ٤ى إٔ ٖٓ ٣ٔطٌِٚ ٖٓ ٣ٌٖٔ ٣ٍْحً  ٓلطحقحً  ضٓطهىّ ٌُٜٝ٘ح ، ٣ٍْس ؿ٤ٍ ضٌٕٞ هى ٝجُط٢ جُطؼ٤ٔس ٠ٍم

 غْ ٖٝٓ جُٔؼ٢ٔ جُ٘ٙ ٖٓ ج١ٍُٓ جُٔلطحـ ٓؼٍكس ٓكحُٝس أ١،  ُِطؼ٤ٔس جُؼ٤ٌٓس جُؼ٤ِٔس ك٢ٜ جُطؼ٤ٔس ًٍٓ أٓح ، جُٞجٞف

 جُ٘ٙ - ٌْحُس - ٓٓطورَ -ٍَْٓ: جُطح٤ُس جُؼ٘حٍٚ ػ٠ِ هحتْ جُطؼ٤ٔس ػِْ إٔ ُ٘ح ٣طٟف ٝػ٤ِٚ ؛ جُٞجٞف جُ٘ٙ ػ٠ِ جُكٍٛٞ

 .جُطؼ٤ٔس ٓلطحـ - جُٔؼ٠ٔ جُ٘ٙ - جُٞجٞف

 ٖٓ( جٌُطحذس ٓػَ) جُر٤حٗحش ضك٣َٞ أ١ جُر٤حٗحش؛ ئنلحء ٝٓٔحٌْس ػِْ ٛٞ ج٣ٍُح٤ٞس جُ٘حق٤س ٖٓ  جُطٗل٤ٍ ػِْ جٝ جُطؼ٤ٔس ػِْ -ٗ

ًٌّ ذك٤ع ٓلّٜٞ ؿ٤ٍ ٌَٖ ئ٠ُ ٖهٙ ١٧ جُٔلّٜٞ جُطر٤ؼ٢ ٌِٖٜح  ككٞجٛح، ٓؼٍكس ٓكىوز ٣ٍْس ٓؼٍكس ٣ِٔي ٫ ٖٓ ػ٠ِ ٣طؼ

 جُٔؿح٫ش: ٜٓ٘ح ًًٍٗ ٓطؼىوز ٓؿح٫ش ُطَٗٔ جُؼ٤ِٔس ضطر٤وحضٚ ض٘ٞػص ئي ، جُؼِّٞ ذ٤ٖ ٍٓٓٞهس ٌٔحٗسذ ج٤ُّٞ جُؼِْ ًٛج ٣كظ٠ ٝ

 ٌِٖٜح ك٢ كحُطؼ٤ٔس ٝجُٔؼِٞٓحض٤س، ٝجٍُٔٛك٤س ، ٝج٩ػ٤ٓ٬س ، ٝج٫هطٛحو٣س ، ٝجُطؿح٣ٌس ، ٝج٤٘ٓ٧س ، ٝجُؼ٣ٌٍٓس جُىذِٞٓح٤ْس

 .جُكْٞرس ٝػِّٞ ج٣ٍُح٤ٞحش أكٍع ٖٓ ػِْ جُٔؼحٍٚ

 ٣ٓطط٤غ ، ٓكىوز ٣ٍ٠وس ذحْطؼٔحٍ ٓلّٜٞ ؿ٤ٍ ٗٙ ئ٠ُ ٝجٞف ٗٙ ضك٣َٞ ػ٤ِٔس ػٖ ً٘ح٣س جُٔٛطِف ًٛج جُؼٍخ ْطؼَٔج-٘

٠َّٔ جْطهٍجؼ ٠ٍم جًطٗق ٖٓ أٍٝ ٝجُؼٍخ جُِٕٔٓٔٞ جُؼِٔحء ٣ؼطرٍ ٝ جُ٘ٙ، ٣ٝلْٜ ٣ؼٞو إٔ ٣لٜٜٔح ٖٓ  ك٢ كطوىْٜٓ ، جُٔؼ

 ٚحقد جٌُ٘ى١ ئْكحم ذٖ ٣ؼوٞخ أٍْٖٜٛ ٖٓ ُٝؼَ ، جُطؼ٤ٔس ػِْ طوىُّ ج٬َُٓس جُٔٓحػىز ج٧وٝجش أػطحْٛ ج٣ٍُح٤ٞحش ػِْ

٠َّٔ جْطهٍجؼ ػِْ ًطحخ ٤َّس ٝجذٖ جُٔؼ ِٗ ق  ًٗق ج١ًُ جُٔإُق ، ج٧ه٬ّ ٌَٓٞ ٓؼٍكس ك٢ جُٔٓطٜحّ ٖٞم ًطحخ ٚحقد جُ٘رط٢ َٝ

 ؿرحٌ ُٚ ٣ٗن ٫ ًحٕ ج١ًُ و٣ٌْٜ جذٖ جٖطٍٜ ًًُٝي. ُٜح ٖحٓر٤ِٕٞ ًٗق ٖٓ هٍٕٝ ػٍٗز هرَ ج٤ٍُٜٝؿ٤ِل٤س ٌَٓٞ ػٖ جُِػحّ

 ه٤ٛىز ُٝٚ ٣ٝوٍأٛح جُؼٍذ٤س ئ٠ُ جُك٤ٖ ك٢ ٣كُٜٞح قط٠ ٣ٍجٛح إٔ ئ٫ ٢ٛ كٔح ٓؼٔحز جٍُْحُس ُٚ ضؼط٠ كٌحٕ جُطٗل٤ٍ كي ك٢

 ًػٍ جُكح٢ُ جُٞهص ك٢ أٗٚ ؿ٤ٍ ج٤ٍُٜؿ٤ِل٤س هٍجءز ٣كٖٓ ًٝحٕ ، جُ٘ٛٞ٘ ضؼ٤ٔس ك٢ جُطٍم ٓهطِق ك٤ٜح ٣ٍٗـ ٣ٞ٠ِٚ

 .ل٤ٍجُطٗ ٓٛطِف جْطهىجّ

 ، جُٔر٣ٌٍٖ ٤ٌِٖٜٔح ك٢ ٝجُطؿّٓ جُىذِٞٓح٤ْس ك٢ ًًُٝي ذ٤ٖ جُكٍذ٤س جٍُٔج٬ْش ك٢ جُؼٌٛٞ أهىّ ًٓ٘ جُطٗل٤ٍ جْطهىّ-ٙ

 ٖٔ ٌٝش ذهٞج٤ٌَٓس ج٥ٕ ٣ؼٍف ٚحٌ ٓح جْطؼٔحٍ ٖٓ ه٤ٍٛ ٤ُٞ٣ِٞ ئ٠ُ ٣٘ٓد ٓح ٛٞ هى٣ٔح جُطؼ٤ٔس جْطهىجّ أٓػِس ٖٓ ٝ

 ذحُكٍف قٍف ًَ ك٤ٚ ٣ُٓطرىٍ ضؼ٤ٔس أِْٞخ ٝٛٞ ، جُؼ٤٣ٌٍٖٓ هٞجوٙ ٓغ ٣طرحوُٜح ط٢جُ ذح٬ُض٤٘٤س جٌُٔطٞذس جٍُْحتَ ُطؼ٤ٔس

 قِوس ك٢ ج٧ٍٝ ٣ٓرن ج٧ذؿى٣س ك٢ قٍف آنٍ إٔ جكطٍجٜ ٓغ ، ج٬ُض٤٘٤س ج٧ذؿى٣س ضٍض٤د ك٢ ٓٞهؼح ػٍٗ ذػ٬غس ٤ِ٣ٚ ج١ًُ

 .ٓطِٛس

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

  هو قدٌما الهٌرؼلٌفٌة رموز فك استطاع الذي لسادسةا للفقرة فهمك  خبلل من. ٔ

ٌَّة ابن -ب   قٌصر ٌولٌوس -أ   درٌهم ابن -د   الكندي إسحاق بن ٌعقوب -ج   النبطً َوحِش

 :الرابعة الفقرة فً( ٌتعذر) كلمة معنى للنص فهمك خبلل من. ٕ

 ٌشق -د     ٌمتنع -ج    ٌتؤخر -ب    ٌصعب -أ 

 : على تشٌر القطعة فً السري المفتاح كلمة. ٖ

 الرسالة قراءة شخص ألي ٌمكن أنه -أ 

 محتواها فهم ٌمكنهم فقط المتعلمٌن أن -ب 
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 المفتاح بهذا المعرفة ٌمتلك لمن إال الرسالة لفتح الحق الٌعطً أنه -ج 

 تماما سرٌة المعلومات على اإلبقاء -د 

 : هدفه(   الشفرة محلل) أن نفهم النص خبلل من.   ٗ

 .علٌه المعمً على الشفرة إفساد -ب      جدٌدة شفرة ضعو -أ 

 الواضح النص على والحصول الشفرة كسر -د   . المعمً النص على والحصول الشفرة تحلٌل -ج 

 :الرسابل تشفٌر فً تتبع التً الطرق فإن الثالثة للفقرة فهمك خبلل من.   ٘

 معلومة ؼٌر سرٌة تكون ما دابما -أ 

 سرٌاً  مفتاحاً  تستخدم ولكنها سرٌة ؼٌر  ونتك ما دابما -ب 

 سري مفتاح إلى تحتاج ال سرٌة ؼٌر تكون وقد سرٌة تكون قد -ج 

 سري مفتاح إلى تحتاج  لكنها سرٌة ؼٌر تكون وقد سرٌة تكون قد -د 

 : فً التشفٌر علم استخدامات عن السادسة الفقرة تتحدث.   ٙ

 التكنولوجٌا -د   التعمٌة -ج   اطرهاومخ االتصاالت -ب   الحربٌة األؼراض -أ 

 (:ٔ) بالفقرة(  ٗ)  الفقرة عبلقة.    7

 المضمون نفس تحمل -د   تعارض -ج     توازي -ب    تناقض -أ 

 ( chives/7346https://dardery.site/arُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 

 ( اقرأ، ثم أجب:7القطعة)

 ٟٓص ْ٘ٞجش ًٓ٘: هحٍ ٛٞ  ٖٓ ْأُٞٙ. كو١ ٝجقى ٖهٙ ٗؼْ،: هحٍ ٓ٘ي  أؿ٠٘ ٛٞ ٖٓ ٣ٞؾى َٛ(: ؾ٤طّ ذ٤َ) ْأُٞج -ٔ

 جُٔك٬ش ػ٠ِ ٗظ١ٍ ٝهغ جٍُقِس ٝهرَ ٣ٞ٤ٌٗٞى، ٓطحٌ ك٢ ً٘ص ،(جُٔح٣کٍْٝٞكص) ٍٓٗٝع أكٌحٌ ُى١ ًٝحٗص ضهٍؾص، ػ٘ىٓح

 هِس ٖٓ ٢ٖء ُى١ ٣ٌٖ ُْ أٗٚ ئ٫ جُؿ٣ٍىز أٖط١ٍ ٢ً ؾ٤ر٢ ك٢ ٣ى١ كأونِص جُؿٍجتى، ًٛٙ ئقىٟ ٍٖجء أ٣ٌى ً٘صٝ ٝجُؿٍجتى

 جٛطٔح٢ٓ ٖحٛى ػ٘ىٓح - ٚـ٤ٍج ٚر٤ح ًٝحٕ - جُؿٍجتى ذحتغ ٝؾىش ٢ٌُ٘ٝ أٍٗٛف إٔ كأٌوش، جُٛـ٤ٍز جُ٘وى٣س جُؼ٬ٔش

 أٗح نًٛح،: هحٍ جُٛـ٤ٍز، جُلثحش ٖٓ ه٤ٔطٜح ٓؼ٢ ٤ُّ: ُٚ هِص ُي، جُؿ٣ٍىز ًٛٙ ضلَٟ: هحٍ جُؿ٣ٍىز، جهط٘حء ك٢ ٌٝؿرط٢

 .ُي أٛى٣ٜح

 ك٢ ٣ى١ أونِص ٓؿِس، ػ٠ِ ػ٤٘ح١ ٝٝهؼص ٗلٜٓح، جُٛحُس ٝك٢ ٗلٓٚ جُٔطحٌ ك٢ ًحٗص ٌقِط٢ إٔ ٚحوف أٍٖٜ غ٬غس ذؼى -ٕ

 هرَ أن٢ ٣ح: هِص ُي، ؿِسجُٔ ًٛٙ نً: ٢ُ ٝهحٍ ٗلٓٚ، جُٛر٢ ٝٝؾىش جُٛـ٤ٍز، جُؼ٬ٔش كثس ٖٓ ٗوٞوج أ٣ٟح أؾى كِْ ؾ٤ر٢،

 ٣كىظ ًٛج ٌُٖٝ ٫،: هحٍ جُٔٞهق  ًٛج ك٢ ٣ٛحوكي ٖهٙ ًَ ٓغ ج٧ِْٞخ ذًٜج ضطؼحَٓ كَٜ ؾ٣ٍىز، أٛى٣ط٢٘ هى ً٘ص كطٍز

 .جُهح٘ ٓح٢ُ ٖٓ أػط٢ كأٗح أػط٢؛ إٔ أٌؿد ػ٘ىٓح

 

 ًٝ٘ص ػحٓح، 9ٔ ٝذؼى هحُٜح  ئقٓحِ ٝذأ١ أْحِ، أ١ ػ٠ِ أكٌٍ، ًٝ٘ص ي٢٘ٛ، ك٢ ذو٤ص جُٛر٢ هحُٜح جُط٢ جُؿِٔس ًٛٙ -ٖ

: ُْٜ ٝهِص ذكع ك٣ٍن كٌِٗص جُؿ٤َٔ ُٚ ٝأٌو أػٞٞٚ ٢ً ذؿى٣س جُٛر٢ ػٖ جُركع هٌٍش ٍٖٜض٢، أٝؼ ئ٠ُ ِٝٚص هى

 ٝؾىٝج ٝجُطكو٤ن جُركع ٖٓ ٝٗٛق ٍٖٜ ٝذؼى جُؿٍجتى ٓغ ًحٕ ج١ًُ جُٛر٢ ًٛج ػ٠ِ ٝجػػٍٝج ٣ٞ٤ٌٗٞى ٓطحٌ ئ٠ُ جيٛرٞج

 ػ٘ىٓح أػٞجّ ػىز هرَ: ُٚ هِص جُؼحُْ ًَ ٣ؼٍكٚ ج١ًُ( ؾ٤طّ ذ٤َ) ج٤ُٓى ٗؼْ،: هحٍ ضؼٍك٢٘  َٛ: كٓأُطٚ ئ٢َُّ  كأقٍٟٝٙ جُٛر٢

 يُي  كؼِص كِٔحيج جُٛـ٤ٍز، جُلثحش ٖٓ ٗوٞو ُى١ ضطٞجكٍ ُْ ق٤ٖ ٓؿح٤ٗس ؾ٣ٍىز ٍٓض٤ٖ أٛى٣ط٢٘ جُؿٍجتى ضر٤غ ٚـ٤ٍج ٚر٤ح ً٘ص

..  جُؿ٤َٔ ُي أٌو إٔ أ٣ٌى أٗح ج٥ٕ  ٓ٘ي أ٣ٌىٙ ٓح ضؼِْ َٛ: هِص قحُط٢، ٢ٛ ًٝٛٙ ئقٓح٢ْ ٛٞ ًٛج ٧ٕ ٠ر٤ؼ٢ ٢ٖء ًٛج: هحٍ

 َٛ: هحٍ ضطِرٚ، ٠ٖء أٟ: هِص ، أ٣ٌىٙ  ٢ٖء أ١  ٣ٟكي ٝٛٞ جُٗحخ هحٍ ض٣ٍىٙ ٢ٖء أ١ ْأػط٤ي: هِص  .. ک٤ق : كوحٍ

 .أ٠ِرٚ  ٠ٖء أٟ ٓطأًى أٗص

ح أػط٤ص ُوى ئ٣حٙ، أػط٤ي ضطِرٚ ٠ٖء أٟ ٗؼْ: ذػوس ُٚ هِص: ؾ٤طّ ٣وٍٞ ًٞ  ٓح ذٔوىجٌ ْأػط٤ي ئك٣ٍو٤س، وُٝس ُه٤ٖٓٔ هٍٝ

 ضؼ٣ٟٞي ، ٠ٌ٘٘ٔ٣ ٫ ٤ًق ضوٛى ، ٓحيج: هِص ذ٠ٗء، ضؼ٠٘ٞٞ إٔ ٣ٌٔ٘ي ٫ ؾ٤طّ ذ٤َ ٤ْى ٣ح: جُٗحخ هحٍ ًِٜح، أػط٤طٜح

 إٔ أْطط٤غ ٫ ُٔحيج: ْأُطٚ ضؼ٠٘ٞٞ، إٔ ضٓطط٤غ ٫ ٌُٝ٘ي يُي، ضلؼَ إٔ جُٜحتِس جُٔح٤ُس جُوىٌز ُى٣ي إٔ ٚك٤ف: هحٍ

https://dardery.site/archives/7346
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 أٝؼ ك٠ ٝأٗص ضؼ٠٘ٞٞ إٔ ض٣ٍى أٗص ذ٤٘ٔح ٝجقط٤حؾ٠، كوٍٟ أٝؼ ك٠ ٝأٗح أػط٤طي أ٠٘ٗ ٝذ٤٘ي، ذ٠٘٤ جُلٍم: هحٍ  ،أػٞٞي

 .٣ـ٠ٍٗٔ جًُٟ ُٝطلي ٝٓكرطي ٓٗحػٍى أهىٌ أٗح ئٗٔح ٤ٖثًح، ضؼ٠٘ٞٞ إٔ ضٓطط٤غ ُٖ كأٗص ًُٝج ٝؿ٘حى، غٍجتي

ح: »ؾ٤طّ ذ٤َ ٣وٍٞ ًٔ  .«جُلو٤ٍ جُؿٍجتى ذحتغ ج٧ْٞو جُٗحخ ًٛج ْٟٞ ٠٘ٓ أؿ٠٘ ٛٞ ٖٓ ٣ٞؾى ٫ ذأٗٚ أٖؼٍ وجت

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 :الثالثة الفقرة سٌاق فً  -أوج) كلمة معنى ما -ٔ

  قمة -د      زٌادة -ج     مرحلة -ب      تؤلق -أ 

 :األولى الفقرة فً الجرٌدة ثمن دفع ٌستطٌع ال جٌتس بٌل جعل الذي السبب ما -ٕ

 .الجرٌدة لشراء ٌكفً ما ٌمتلك ال -ب    صؽٌرة نقدٌة عمبلت ٌمتلك ال -أ

 الماٌكروسوفت بمشروع منشؽل -د   . الطابرة إقبلع بموعد باللحاق منشؽل -ج

 :الثانٌة الفقرة فً الصبً سلوك من جٌتس بٌل دهشة سر ما -ٖ

 .مقابل دون العطاءب ؼٌره دون اختصه -ب  . مقابل ببل جرٌدة أعطاه قبل ومن مجلة أهداه -أ

 .فقره شدة من بدا ما رؼم الصبً إسراؾ -د . للصبً المجلة ثمن دفع عن عجزه موقؾ تكرار -ج

 األولى؟ الفقرة فً قبله بما(  أنصرؾ أن فؤردت: ) الكاتب قول عبلقة ما -ٗ

  تعلٌل -د    استدراك -ج   تؤكٌد -ب   نتٌجة -أ 

 عاما؟ عشر تسعة مرور بعد الجرابد بابع ىعل بالعثور اهتمامه جٌتس بٌل فسر بم -٘

 .وثرابه شهرته أوج إلى جٌتس بٌل وصول -ب  . معه الصبً تصرؾ سبب معرفة فً رؼبته -أ

 .الصبً له أعطاها التً الجرابد ثمن دفع فً رؼبته -د  . منه أؼنى الصبً أن حقٌقة من للتؤكد سعٌه -ج

 :الجرابد بابع صرؾت من جٌتس بٌل بها خرج التً العبرة استنتج -ٙ

 ٌستحقه لمن ٌعطى أن العطاء قٌمة -ب . الحاجة رؼم ٌعطً أن الفرد قدرة فً الحقٌقً الؽنى -أ

 .للمال حاجة له لٌس من تعطً أن فً والفضل الؽنى -د  . عطابك ثمن تقبل أن دون تعطً أن العطاء قمة -ج

 :جٌتس بٌل عم الجرابد بابع تصرؾ على ٌنطبق التالٌة المقوالت أي بٌن -7

 .األصدقاء بكسب بل المال بامتبلك الثراء لٌس -ب  . مضاعفة عطٌته كانت الحاجة وقت أعطى من -أ

 .رده فرصة تؤتً حتى الجمٌل صون من أفضل لٌس -د  . المخلصون األوفٌاء إال ٌتقنه ال فن الجمٌل رد -ج

 ( https://dardery.site/archives/7347ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 

 ( اقرأ، ثم أجب:8القطعة)

 جُٟؼق ٖٓ ضؼح٢ٗ جُركػ٤س ج٧ٗٗطس إٔ ئ٠ُ جُطو٣ٍٍ ٝنِٙ ، جُهح٘ جُوطحع ك٢ جُؼ٢ِٔ جُركع ػٖ ضو٣ٍٍج ٓإنٍجً  ٍٗٗ( ٔ

 ك٤ٔح ذٚ ٣وّٞ إٔ ٣ؿد ج١ًُ ذحُىٌٝ ه٤حٓٚ ٝػىّ ، جُؼ٢ِٔ جُركع ٩ٛٔحُٚ جُهح٘ حعجُوط ػ٠ِ ذحُِّٞ جُطو٣ٍٍ ٣ِٝو٢ ، ٝج٩ٛٔحٍ

 وػْ ٖٓ جُٔطوىٓس جُىٍٝ ك٢ جُهح٘ جُوطحع ٣لؼِٚ ذٔح ًًٍٓجً  جُؼ٤ِٔس ٝجُركٞظ جُىٌجْحش ػ٠ِ جُوحتْ ٝجُطكى٣ع ذحُطط٣ٍٞ ٣طَٛ

 ُِركع جُهح٘ جُوطحع ئٛٔحٍ ٖٓ ج٫ْطـٍجخٝ ٝجُطؼؿد جُىٛٗس ػ٬ٓحش جُطو٣ٍٍ ػ٠ِ ذىج ٝهى  جُؼ٢ِٔ، ُِركع ٓكىٝو ٫

 ٓؼى١ وٛٗس ٖٓ ذَ ، جُطو٣ٍٍ ك٢ ؾحء ٓٔح ٤ُٓص وٛٗط٢ كإ جُطو٣ٍٍ ٗط٤ؿس ٖٓ ٓ٘ى٤ٖٗٛ جُطو٣ٍٍ ٓؼىٝ ًحٕ ٝئيج ، جُؼ٢ِٔ

 . ُْٜ ٓلحؾأز ًحٗص جُىٌجْس ٗط٤ؿس ًٝإٔ جُطو٣ٍٍ،

 جُٔوح٫ش ٝضه٤ٛٙ ، جُر٤ِـس جُهطد ئكٍجو ٠ِػ جُوىٌز ك٢ ػ٤ِ٘ح ضطلٞم ج٧ٌٜ ٝؾٚ ػ٠ِ أٓس ٣ٞؾى ٫ أٗٚ ٢ُ ٣رىٝ( ٕ

 ًٛج ك٢ أٓس ٣ٞؾى أٗٚ أ ٖ ٫ ٗلٓٚ جُٞهص ٝك٢ ، ٝجُٗؼٞخ ج٧ْٓ ٜٟٗس ك٢ ٝوٌٝٙ جُؼ٢ِٔ جُركع أ٤ٔٛس ػٖ ُِكى٣ع جُط٣ِٞس

 . ػ٤ِٔحً  جُؼ٢ِٔ جُركع ئٛٔحٍ ك٢ ضؿح٣ٌ٘ح إٔ ٣ٌٖٔ جُل٤ٓف جٌُٕٞ

 ضوَ ٫ جُط٢ جُؿحٓؼحش ػ٠ِ ذحُِّٞ ِٗو٢ إٔ أ٣ٟح ك٤ؿد جُؼ٢ِٔ ُِركع ٛٔحُٚئ ػ٠ِ جُهح٘ جُوطحع ػ٠ِ ذحُِّٞ ِٗو٢ ً٘ح ٝئيج( ٖ

 ؿ٤ٍ ٣ٌٕٞ جُؼ٢ِٔ جُركع ك٤ٜح ٣ٌحو  جُؼ٢ِٔ جُركع ٜٓ٘ح ٣٘طِن إٔ ٣لطٍٜ جُط٢ جُر٤ثس  ًٜٞٗح كٍؿْ  جُؼ٢ِٔ، ُِركع ئٛٔح٫ً 

 ٝػحٓىجش جُؿحٓؼحش ئ٠ُ نح٠لس ذ٣ُحٌز وْك٤ِ يُي ك٢ ٖي ذؼٌْٟ ُىٟ ًحٕ ٝئيج جُىٝجّ، ػ٠ِ ذَ ٓإهطحً  ٤ُّ جُهىٓس ك٢ ٓٞؾٞو

 ج١ًُ جُكحٍ ٖٓ جُؼؿحخ جُؼؿد ٤ْٝٓٔغ ، جُؿحٓؼحش أْحضًز ذ٤ٖ جُٔٞٞٞع قٍٞ جْطلطحء ذاؾٍجء ٣وّٞ أٝ ، ك٤ٜح جُؼ٢ِٔ جُركع
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 جُركع وػْ ُِىُٝس جُػحٓ٘س جُط٤ٔ٘س نطس ٓكحٌٝ أقى إٔ أيًًٍْ إٔ أقد أن٤ٍجً  جُؼ٢ِٔ، ُِركع ئٛٔحُٜح ك٢ جُؿحٓؼحش ئ٤ُٚ ِٝٚص

 .  جُٞجهغ أٌٜ ئ٠ُ ٣ٍ٠وٚ ٣ؿى ُٖٝ ، ٌٝم ػ٠ِ قرٍجً  ٤ٌْٕٞ جُٔكٌٞ ًٛج إٔ ٢ُ ٣ٝرىٝ ، جُؼ٢ِٔ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

   : النص نوع ٌتضح السابقة القطعة من. ٔ

  قصة -د     بحث -ج       مقال -ب      تقرٌر -أ 

 ؟ بٌنهما عجبوالت االستؽراب كلمة( ٔ) الفقرة من. ٕ

   تباٌن -د     تعارض -ج     تضاد -ب      ترادؾ -أ 

  -: الكاتب نظرة( ٕ) الفقرة من. ٖ

  فرحة -د      بالمستقبل تنبإٌة -ج      متفابل -ب     تشاإمٌة -أ 

  -: للقطعة عنوان أفضل. ٗ

 العلمً البحث أهمٌة -د  تالجامعا فً األبحاث -ج   الموضوعً التقرٌر -ب     العلمً البحث واقع -أ 

  -: إلى تشٌر النص بداٌة فً" تقرٌر" كلمة. ٘

   علمٌه حقابق على ٌحتوى أنه -ب     العلمً البحث عن معلومات نشر -أ 

 معٌنة معلومة عن اإلعبلن -د      . معٌنة لمعلومة تروٌج -ج 

 .............تعنً(  خاطفة) كلمة" خاطفة نظرة" قوله فً.  ٙ

 بعٌدة.د      قلقة.ج   سرٌعة.ب     ةبطٌب.أ

 العلمً؟ للبحث الخاص القطاع إهمال من التقرٌر معدي اندهاش من الكاتب موقؾ ما. 7

 العلمً للبحث الواضح اإلهمال هذا من اإلندهاش ٌشاركهم -أ 

 .الخاص القطاع عن اإلهمال تهمة  وٌنفً الرأي ٌخالفهم -ب 

  وملموس واضح األمر أن إذا واندهاشهم التقرٌر معدي موقؾ من ٌندهش -ج 

 العلمً للبحث الجامعات إهمال عن الحدٌث أؼفلوا ألنهم التقرٌر معدي على م اللو ٌلقً -د 

 ( https://dardery.site/archives/7348ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 ( اقرأ، ثم أجب:9القطعة)

 ًًُي ج٧ٍٓ ٣ٌٕٞ ٢ٌُ ئٗٚ   ُِؼ٤ٖ ٣ٍٓكس ٚك٤س ذط٣ٍوس ج٥ٕ ضطحُؼٚ ج١ًُ جٌُطحخ ذًٜج ضٔٓي َٛ ، ٝأهَ أْأُي وػ٢٘( ٔ) 

 ، يُي ػ٠ِ جُٔٓحكس َجوش ئيج أٓح ، ػحو٣حً  ٗظٍى ًحٕ ئيج ًٛج...  ػ٤٘٤ي ٖٓ ضو٣ٍرحً  ٓطٍ ٌذغ ذؼى ػ٠ِ جٌُطحخ ًٛج ٣ٌٕٞ إٔ ٣ؿد

 . جُٓٞجء ػ٠ِ جٍُهرس ٝػ٬ٟش ُِؼ٤ٖ ٓؿٜىز ضٌٕٞ جُٔطحُؼس كإ

 

 إٔ ٣ٝٓطكٖٓ ْحػس ٗٛق ًَ وه٤وط٤ٖ أٝ وه٤وس ػ٤٘٤ي ض٣ٍف إٔ ٣٘رـ٢ كاٗٚ ، ٝجٌُطحذس جُوٍجءز ك٢ ٌٜٓ٘ٔحً  ضٌٖ ٜٝٓٔح( ٕ)

 ٣إو١ ، ٝآنٍ ق٤ٖ ذ٤ٖ ٖٝجُٓحه٤ ٝجًٌُجػ٤ٖ جٍُهرس ضك٣ٍي ؿ٤ٍ ٖٓ ٬٣ٞ٠ً  جُؿِِٞ ٧ٕ ٝيُي ، ه٬٤ًِ  ٝض٤ٍٓ ٌٓحٗي ٖٓ ضٜ٘ٝ

 . جُى٣ٞٓس جُىٌٝز ٝجٞطٍجخ ، جُؼ٤٘٤ٖ ٝئٌٛحم جُؼ٬ٟش ضِٛد ئ٠ُ

 

 ك٬ًٟ  ، ُٚ ٓرٌٍ ٫ ئؾٜحوجً  جُر١ٍٛ ؾٜحَٙ ٣كَٔ كاٗٚ ، ٝجٌُطحذس جُوٍجءز أغ٘حء جُٛك٤س ج٩ٞحءز ػحَٓ جُوحٌب أَٛٔ ٝئيج( ٖ)

 ًحُٛىجع أنٍٟ أػٍجٜ ج٩ٞحءز ْٞء ػٖ جُ٘حٖة جُؼ٤ٖ ٩ؾٜحو ٣ٌٕٞ ٝهى ، جُوٍجءز ٓطحذؼس ػ٠ِ جُوىٌز ٖٓ ٣وَِ أٗٚ ػٖ

 . جُوٍجءز أغ٘حء جُٟٞء ٝض٣َٞغ ج٩ٞحءز ٗٗأش ٛ٘ح ٖٓ...  جُؼ٤ٖ ٝأقٍٔجٌ جُىٓٞع ًٝػٍز

 

 جُؼ٤ٖ ئٌٛحم يُي ٣ٓرد ئي ج٩ٞحءز ٞؼ٤لس جُـٍكس ذو٤س ضرو٠ ذ٤٘ٔح ، جٌُطحخ ٚلكحش ػ٠ِ جُٟٞء ض٤ًٍُ ػىّ ٣ؿد ًُٜج( ٗ)

 ُِٔٛرحـ ٝٞغ ٝأكَٟ.  جُٞهص ٗلّ ك٢ ، ٞؼ٤ق ٞٞء ئ٠ُ ه١ٞ ٞٞء ٖٝٓ ، ه١ٞ ٞٞء ئ٠ُ ٞؼ٤ق ٞٞء ٖٓ ض٘طوَ جُط٢

 ه٬٤ًِ  جُهِق ٝئ٠ُ جُوحٌب ٤ٔ٣ٖ ئ٠ُ جُٟٞء ٓٛىٌ ٣ٌٕٞ إٔ
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 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 :بعد على الكتاب هذا ٌكون أن ٌجب للعٌن مرٌحة صحٌة بطرٌقة تطالعه الذي بالكتاب تمسك لكً( : ٔ) الفقرة فً .ٔ

 تقرٌباً  سم ٕ٘ -د  تقرٌباً  سم ٓٓٔ -ج  تقرٌباً  سم 7٘ -ب  تقرٌباً  سم ٓ٘ -أ

 : إلى ٌإدي والساقٌن والذراعٌن الرقبة تحرٌك ؼٌر من طوٌبلً  الجلوس( : ٕ) الفقرة فً .ٕ

 خطؤ سبق ام كل -د     للنوم متزاٌدة رؼبة -ج الدم ضؽط فً ارتفاع -ب  القلب شراٌٌن فً تصلب -أ

 : والكتابة القراءة أثناء الصحٌة اإلضاءة عامل إهمال فً الكاتب ذكر( : ٖ) الفقرة فً .ٖ

 فقط واحد ضرر -د  أصرار خمسة -ج  أضرار أربعة -ب  أضرار ثبلثة -أ

 : والكتابة ٌنتج عنه القراءة أثناء الصحٌة اإلضاءة عامل القارئ أهمل إذا( : ٖ) الفقرة فً .ٗ

 معاً  والصداع النوم فً بالرؼبة ٌشعر قد -ب      بالصداع ٌشعر قد -أ

 بالؽثٌان ٌشعر قد -د    معاً  والصداع بالؽثٌان ٌشعر قد -ج

 : أنه الرابعة الفقرة من ٌفهم( : ٗ) الفقرة فً .٘

 اإلضاءة ضعٌفة الؽرفة تبقى بٌنما ، الكتاب صفحات على الضوء تركٌز ٌجب -أ

 فقط الكتاب تصفحا على الضوء تركٌز ٌجب -ب

 الكتاب صفحات دونما الؽرفة أجزاء بقٌة على الضوء تركٌز ٌجب -ج

 الؽرفة أجزاء سابر على وكذلك ، الكتاب صفحات على متساوٍ  بشكل الضوء توزٌع ٌجب -د

 : الضوء مصدر ٌكون أن للمصباح وضع أفضل( : ٗ) الفقرة .ٙ

 باشرةم القارئ رأس مقابل -ب      مباشرة القارئ رأس فوق -أ

 الؽرفة أركان وفً خافتاً  -د  قلٌبلً  الخلؾ وإلى ، القارئ جانب على مناسب بعد على -ج

 : للنص المناسب العنوان .7

 الصحٌحة القراءة -ب     الشدٌد الضوء فً القراءة مضار -أ

 القراءة أثناء الصحٌة الجلسة -د   القراءة أثناء الصحً ؼٌر الجلوس أضرار -ج

 ( https://dardery.site/archives/7349ط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُ) 
 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٓٔالقطعة)

 ضٌ٘ـُٞـٞؾـ٢ جُ٘حٗٞ

 ٓططٌٞز أنٍٟ ٓٞجو ئٗطحؼ أؾَ ٖٓ جُ٘حٗٞ؛ ٓٓطٟٞ ػ٘ى ضـ٤٤ٍٛح ٠ٍٝم جُٔحوز ُىٌجْس جُٔرطٌٍز ج٧ْح٤ُد أقى جُ٘حٗٞ ضو٤٘س -ٔ 

 ٖٓ ج٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ ٝجقىج ٣ؼحوٍ جُٞجقى كحُ٘حٗٞ ؛ ؾىج وه٤وس ه٤حِ ٝقىز ٝجُ٘حٗٞ جُك٤حز، ٓؿح٫ش ٓهطِق ك٢ جُر٣ٍٗس ضهىّ

 ٢ٛٝ جُرىجت٤س، جٍُؤ٣س ذٌٔرٍجش قط٠ أٝ جُٔؿٍوز، جُؼ٤ٖ ذٞجْطس ذحُ٘حٗٞ جُٔوحْس ج٤ٖ٧حء ٌؤ٣س ضٓطك٤َ ًُُي ؛ ج٤ُِٔٔطٍ

 . ذٜح جُٔطٞجؾىز جُٔحوز ذؿُت٤حش جُهحٚس ج٧قؿحّ ُطكى٣ى ج١ًٌُ جُو٤حِ ك٢ ضٓطهىّ

 ك٢ٜ - ج٥ٕ قط٠ - ٓؼٚ ٣ٝطؼحَٓ ٣ىًٌٚ إٔ ُِؼِْ أٌٖٓ جُٔحوز ٖٓ ؾُء أٚـٍ ػٖ ُِطؼر٤ٍ ذحوتس ٓؿٍو ٢ٛ جُ٘حٗٞ ٝٝقىز -ٕ

 جُهحٚس جُو٤حِ ٝقىز ٢ٛ ٞ غح٤ٗسكحُ٘حٗ ه٤حِ؛ ٝقىز ١٧ ًرىج٣س ذٜح ج٫ْطؼحٗس ٣ٌٖٔ ئٗٔح ٓكىوز، ٝقىز ػ٠ِ ٓكٌٛٞز ٤ُٓص

 جُو٤حِ ٝقىز ٖٓ ؾُء ٝٛٞ ذحُطٍٞ، جُهحٚس جُو٤حِ ٝقىز ٛٞ ٝجُ٘حٗٞٓطٍ غح٤ٗس، ٤ِٓحٌ ٖٓ ٝجقىج ضٓح١ٝ جُط٢ ذحُُٖٓ

 . جُٔطٍ ك٢ جُٔطٔػِس ُِٞقىجش جُؼح٤ُٔس جُ٘ظْ ك٢ ُِطٍٞ جٍُت٤ٓس

 كوى ج٧ٍٓجٜ، ٖٓ جٌُػ٤ٍ ُؼ٬ؼ وه٤وس أوٝجش ٣ٛ٘ؼٞج إٔ جُؼِٔحء جْططحع جُطد ٓؿحٍ كل٢ جُ٘حٗٞ؛ ضو٤٘س ٓؿح٫ش ٝضطؼىو -ٖ

 أٗحذ٤د جْطهىجّ ذٞجْطس ئٌُط٤ٍٗٝح ٣ؼَٔ ج٧ٗق ٣ٗرٚ ؾٜحَج ذح١ٌ ذؿحٓؼس ٝجُرحقع جُؿ٤ٓ٘س، ج٣٩طح٢ُ «٤ِْلحٗٞ» جنطٍع

 .«َٙك٤ٍ» ج٣ٍُٔٝ ٌتس ٖٓ جُهحٌؼ جُّ٘لَّ ضك٤َِ ذٞجْطس ج٠ٍُٓح٤ٗس ج٧ٍٓجٜ ذطٗه٤ٙ ٣وّٞ ٝٛٞ جٌٍُذ٤ٗٞس، جُ٘حٗٞ

 ذٜح ضكوٖ جُ٘حٗٞ، ذطو٤٘س ضؼَٔ ؾىج ٚـ٤ٍز أؾُٜز ض٤٘ٛغ ٖٓ «ٗحْح» ج٤ٌ٣ٍٓ٧س جُلٟحء ًٝحُس ضٌٔ٘ص جُلٟحء ٓؿحٍ ٝك٢ -ٗ 

 وٕٝ كٌٞج جُٛك٤س جُٔٗحًَ ٓغ ٝضطؼحَٓ ٍٝٓجهرطٜح، ٧ؾٓحوْٛ جُٛك٢ جُٞٞغ ٓطحذؼس ػ٠ِ ُطؼَٔ جُلٟحء؛ ٌٝجو أؾٓحو

 . ج٠٧رحء ٖٓ ٓرحٍٖ ضىنَ ئ٠ُ جُكحؾس
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 ك٢ جْطهىجٜٓح ئ٠ُ جُؼِٔحء ٣ططِغ ق٤ع ج٤ُٔحٙ، ؾٞوز ٓٗک٬ش قٍِٞ ُطط٣ٍٞ جُ٘حٗٞ ضو٤٘س جْطهىجّ ضْ كوى جُر٤ثس ػٖ ٓحأ -٘

 ضوّٞ ذطح٣ٌس ض٤٘ٛغ ن٬ٍ ٖٓ جُ٘ظ٤لس جُطحهس ضٞك٤ٍ ك٢ جُ٘حٗٞ ضو٤٘س ضْٜٓ ًٔح جُٛ٘حػ٤س، جُ٘لح٣حش ٖٓ جُؿٞك٤س ج٤ُٔحٙ ضه٤ِٙ

 جُ٘ظ٤لس، جُطحهس ذٞجْطس ضؼَٔ ٤ْحٌجش ض٤٘ٛغ ٖٓ جُؼِٔحء ٌٖٓ ٓٔح ٣ٞ٠ِس؛ ُلطٍز ضىّٝ جُطحهس ٖٓ ٌٓٔ٘س ٤ًٔس أًرٍ ذطه٣ُٖ

 . ج٧نٍٟ جُْٞحتَ ذؼٌّ ُِر٤ثس، ِٓٞغس ٝؿ٤ٍ جُطٌِلس، ه٤ِِس أٜٗح ٤ُٔٓجضٜح أْٛ ٖٝٓ

 ج٧ْٝحل ٖٓ ٙجُطهِ ػ٠ِ ٝجُوحوٌز ، ُِطحهس جُٔ٘طؿس ج٤ًًُس جُػ٤حخ ض٤٘ٛغ: ٓػَ ، ػى٣ىز ٚ٘حػحش ك٢ جُ٘حٗٞ ضو٤٘س ٝضىنَ -ٙ

 ض٤٘ٛغ ٣طْ ًٔح ذٚ، ضط٤ُٔ ج١ًُ جُهل٤ق جَُٕٞ ٓغ جُل٫ٞي ػٖ ٬ٚذطٜح ض٣ُى جُط٢ جُِٛرس جُٔٞجو ض٤٘ٛغ ًًُي ، يجض٤ح ٝجُرٌط٣ٍ٤ح

 ٍٝٓٗس ٖلحكس ذٌٜٞٗح ضط٤ُٔ جُط٢ جُػ٬غ٤س، ج٧ذؼحو يجش جُٗحٖس ض٤٘ٛغ ئ٠ُ ذح٩ٞحكس ُِكٍجٌز، ٝجُؼحٍَ ُِطٍجخ، جُطحٌو جُُؾحؼ

 .  ٜحغ٤٘ ٣ٌٖٔ

 ٖٓ ٝؿ٤ٍْٛ ج٤ٔ٤ٌُحء ػِٔحء ذ٤ٖ ٓٗطًٍس ٝوٌجْحش ذكٞظ ئ٣ؿحو ػ٠ِ ج٤ٔ٤ٌُحت٤س جُؼِّٞ ك٢ جُ٘حٗٞ ضو٤٘س ْحػىش ُوى -7

 ًَ ٣ٜ٘ٝ ٢ٌُٝ جُٛ٘حػحش، ٝأٌذحخ جُٔحوز، ٝٓطه٢ٛٛ ٝجُٜ٘ى٤ْس، ٝجُك٣ٞ٤س جُل٣ُ٤حت٤س جُٔؿح٫ش ك٢ جُٔطه٤ٖٛٛ جُؼِٔحء

 ذٌَٗ جُطؼحٕٝ آ٤ُس ضطكون قط٠ ؛ ج٧نٍٟ ذحُؼِّٞ جُهحٚس ج٫قط٤حؾحش ٣طلْٜ ٕأ ػ٤ِٚ جُٞجؾد ٖٓ ًحٕ ذؼِٔٚ ْٜٓ٘ ٓطهٛٙ

 . ذ٤ْٜ٘ ك٤ٔح ؾ٤ى

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 الثانٌة؟ الفقرة فً «المادة من جزء أصؽر عن للتعبٌر بادبة مجرد هً النانو ووحدة:  بمقولة المقصود ما  -ٔ

 . قٌاس وحدة أصؽر -ب                                     .        قٌاس طرٌقة أقدم -أ

 . النانو تكنولوجٌا تطور بداٌة -د     .                           الحدٌثة الصناعات أساس -ج

 الرابعة؟ الفقرة من فهمت كما الفضاء رواد أجساد فً النانو أجهزة زرع من الؽرض ما -ٕ 

 . الفضاء إلى سفرهم قبل الفضاء رواد لٌاقة من التؤكد -ب  . معهم للتواصل لفضاءا بوكالة الفضاء رواد ربط -أ

 . الفضاء فً الرواد رحبلت تفصٌبلت تصوٌر  -د . الفضاء فً تواجدهم أثناء لهم الصحٌة الحالة مراقبة -ج

  ؟ الثانٌة الفقرة فً قبلها بما بالزمن، الخاصة القٌاس وحدة وهً جملة عبلقة ما -ٖ

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            وضٌحت -أ

 .  الثانٌة الفقرة سٌاق فً" اآلن حتى ٌدركه أن للعلم أمكن: "  مقولة مؽزى استنتج -ٗ

 .  مختلفة مجاالت فً العلماء تعاون ثمرة النانو تقنٌة أن إلى التنبٌه -أ

 .  اآلن حتى ؼامضا زال ما النانو مصطلح أن إلى القارئ تنبٌه -ب

 .  ومستقببل اآلن العلم اكتشافات آخر النانو تقنٌة أن الكاتب توقع -ج

 .النانو من أصؽر هو ما - مستقببل - العلم ٌكتشؾ أن الكاتب توقع -د

نت النانو تقنٌة أن على ٌدل ما الموضوع من هات -٘  ، الطبٌعة فً دةالموجو المواد فً التحكم من العلماء مكَّ

 . حاجاتهم لتلبٌة وتطوٌعها

 مختلؾ فً البشرٌة تخدم متطورة، أخرى مواد إنتاج أجل من تؽٌٌرها وطرق المادة دراسة أسالٌب أحد النانو تقنٌة -أ

 .   الحٌاة مجاالت

 وأرباب والهندسة ٌاءوالفٌز الكٌمٌاء علماء بٌن مشتركة بحوث إٌجاد على ساعدت الكٌمٌابٌة العلوم فً النانو تقنٌة -ب

 .  الصناعات

 .  طوٌلة لفترة تدوم الطاقة من ممكنة كمٌة أكبر بتخزٌن تقوم بطارٌة تصنٌع فً أسهمت النانو تقنٌة -ج

  معه وٌتعامل ٌدركه أن للعلم أمكن المادة من جزء أصؽر عن للتعبٌر بادبة مجرد النانو تقنٌة -د

 .  ثابتة قٌمة لها لٌست النانو ٌاسق وحدة أن على ٌدل ما المقال من هات -ٙ

 .  المادة لجزبٌات الذري القٌاس فً النانو ٌُستخدم -أ

 .المكبرات أو المجردة بالعٌن رإٌتها ٌستحٌل بالنانو المقاسة األشٌاء -ب

 .  قٌاس وحدة ألي كبداٌة به االستعانة ٌمكن النانو -ج

 . الذكٌة لثٌابا تصنٌع مثل عدٌدة، صناعات فً النانو تقنٌة تدخل -د
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 . النانو بتقنٌة التعرٌؾ فً ومحاٌدا موضوعٌا لٌكون مقاله؛ فً ٌتناولها أن الكاتب على كان فكرة اقترح -7 

 .  وتطورها النانو تكنولوجٌا نشؤة -ب   .                النانو لتكنولوجٌا محتملة مخاطر  -أ

 . القٌاسٌة النانو وحدة قٌمة -د     .                    النانو تكنولوجٌا استخدامات -ج

 ( https://dardery.site/archives/7350ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٔٔالقطعة)

 جُؼ٘حًد

 ٛ٘ى٤ْس هطؼس ٝٛٞ ، جُىجت١ٍ ٌِٖٚ ج٠ُ ٗٓرس جُلِي ذحْْ ٓؼٍٝف ٤ُٓ٘ؽج ٖٓ ٗٞع جٍُُٔ٘ نحٌؼ ضؼ٤ٕ جُط٢ جُؼ٘حًد ضـٍُ/ ٔ

 ذ٘حء ذٜٔٔس ضوّٞ جُط٢ ٢ٛ جُؼٌ٘رٞش ٝأٗػ٠ ، ج٠ُٝ٧ جُلؿٍ أٖؼس ضكص ؾىج ذ٢ٜ ذٌَٗ ضظٍٜ جُط٢ جُٔط٘حْوس جُهط٠ٞ ٖٓ ٌجتؼس

 جُه١٤ ٠ٍف ذٍذ١ ٝضوّٞ ، ٜ٘حذط ك٢ جُٔٞؾٞوز جُٓص جُـىو نحٌؼ جُكٍج٣ٌس جُه٠ٞ٤ ُطىكغ ؛ ذطٜ٘ح ٞـ١ ٝضٓطهىّ ، ج٤ُٓ٘ؽ

 ذؼ٤ِٔس ٓٓطٍٔز ٢ٛٝ جُهِٛس ٓغ ج٧ٌٜ ج٠ُ ضٜر١ غْ ، ٖؿٍ ٌٝهس أٝ ، ٓح ػٗرس ذٓحم ، جُؿٍٓ ذحْْ جُٔؼٍٝف ، ج٧ٍٝ

 ٓحوز ذحْطهىجّ ؾ٤ىج ٌٓحٗٚ ك٢ ٝضٍذطٚ ، ذوٞز جُه١٤ ُطٓكد ، ٍٓضلؼس أنٍٟ ٗوطس ئ٠ُ ٝضٛؼى ج٧ٌٜ ج٠ُ ضٍُ٘ غْ ، جُك٤حًس

 ٖٓ ٠ٍف ًَ ك٢ ق٣ٍ٣ٍٖ ن٤ط٤ٖ ضٓو١ غْ ، وجتٔح أكو٢ ذٌَٗ نِٛس ذطػر٤ص أ٫ٝ كطوّٞ  أ٣ٟح، ؿىوٛح ئقىٟ ٖٓ ضهٍؼ ٫ٚوس

 ذـٍُ ضوّٞ غْ ، جُؼَٔ ٖرٌس أْحِ ْطٛرف ٝجُط٢ ج٠ُٝ٧ ٖٓ جٌضلحػح جهَ أنٍٟ ؾٌٓٞ ُط٣ٌٖٞ ٝيُي ؛ ج٧ٍٝ جُه١٤ أ٠ٍجف

 .  ج١ُْٞ ٢ك ؾ٤ٔؼح جُه٠ٞ٤ ضِطو٢ إٔ ػ٠ِ ًٛٙ جُؼَٔ ٖرٌس وجنَ ػىز ن٠ٞ٤

 ٖٓ ٤ًِح ض٘ط٢ٜ ٝػ٘ىٓح ، كو١ جُٗرٌس ٖٓ جُهحٌؾ٤س جُه٠ٞ٤ ػ٠ِ ج٬ُٚوس جُٔحوز ذٞٞغ ضوّٞ ق٤ع ج٢ًًُ جُؼَٔ ٣أض٢ ٝٛ٘ح -ٕ

 ذؼى ، ذُٜٓٞٚ ػ٤ِٚ ُططكٍى ُٜح ٌٓحٗح ضطٍى ذك٤ع كو١ جُٔوح٠غ ذؼٝ ٝػ٠ِ جُىجنَ ك٢ جُـٍجء ٝٞغ ػ٤ِٔس ضٌَٔ جُٗرٌس ٚ٘غ

 ٣ٍٍْج ذحُىجنَ ُ٘لٜٓح ٝضٟغ ، ٖؿٍ ٌٝهس ذِق ضوّٞ ٓح ٝػحوز ، ذحُؿٞجٌ ُٜح ٚـ٤ٍ ػٕ ذٛ٘غ ضٚجُؼٌ٘رٞ ضوّٞ جُٗرٌس ئٗؿحَ

 . ج٠ُٝ٧ ٞك٤طٜح ٍٝٚٞ هرَ ٬٣ٞ٠ ض٘طظٍ هى ذحُطرغ ٧ٜٗح ؛ جُك٣ٍٍ ٖٓ ٣ٍٓكح

 قٍٗز أ١ ْو٠ٞ ٗط٤ؿس ج٤ُٓ٘ؽ ػ٠ِ ٣كىظ هى جٛطُجَ ذأ١ ضٗؼٍ ٢ً ؛ ٝج٤ُٓ٘ؽ ػٜٗح ذ٤ٖ ئًٗجٌ ن١٤ ذَٞٚ ضوّٞ ٝأن٤ٍج -ٖ

 ك٢ جُكحو جُٟؼق ٝذٓرد. ٓؼٚ ْططؼحَٓ ج١ًُ ج٢ُٗء ُططؼٍف ج٤ُٓ٘ؽ ١ْٝ ئ٠ُ ضٍٓع ج٫ٛطُجَ ًٛج قىٝظ ٝػ٘ى ػ٤ِٚ،

 ٖٓ ٍْجقٜح ضطِن ٤ٔٓٝطس ٞهٔس ًحٗص كايج جُل٣ٍٓس، ٚلحش ُطكى٣ى ج٧نٍٟ قٞجْٜح ػ٠ِ جُؼٌ٘رٞضٚ ْطؼطٔى ػ٘ىٛح جٍُؤ٣س

 ٛٞ  آنٍ ٓطهٛٙ ػٟٞ ذحْطهىجّ  أ٣ٟح ذؼ٤ى ٖٓ جُك٣ٍٍ ذه٠ٞ٤ كٓطِلٜح  خًح٤ُؼٓٞ  ضإًَ ٫ٝ ًر٤ٍز ًحٗص ئيج أٓح ، ذؼ٤ى

 ٗكٞٛح ذحُطوىّ جُؼٌ٘رٞضٚ ضرىأ يُي ذؼى ،ٝ جٍُٗى ٖٓ جُطهِٙ ذٔكحُٝس ٗلٜٓح جُل٣ٍٓس جُكٍٗز ضؿٜى ، جٌَُٗ جُؼ٘وٞو٣س جُـىز

 ج٬ُٚوس جُٔحوز ػ٠ِ أٌؾِٜح ٝٝٞؼص ٍٓز أنطأش إٔ ٚحوف ٝئيج ، ٫ٚوس ٓحوز وٕٝ ُ٘لٜٓح ضًٍطٜح جُط٢ ج٥ٓ٘س جُه٠ٞ٤ ػرٍ

 . جُطكٌٍ ػ٠ِ ٣ٓحػىٛح ُِـٍجء ٤ٔ٤ًحت٢ ًٔكَِ ضؼَٔ ًح٣ُُص ٓحوز ٤ْلٍَ ؾٜٓٔح كإ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 : وجود إلى األولى الفقرة تشٌر. ٔ

 للنسٌج ؼدد سبع  -د  للنسٌج ؼدتان  -ج  للنسج ؼدد ثبلث  -ب  للنسج ؼدد ست  -أ

 : العنكبوت بٌت إقامة عن المسبول أن إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٕ

 العنكبوت كبار  -د بالتعاون العنكبوت وذكر أنثى  -ج العنكبوت أنثى  -ب لقوته العنكبوت ذكر  -أ

 : على العنكبوت اعتماد إلى الثالثة الفقرة تشٌر.  ٖ

 االستشعار قرون  -د الدقٌق معالس  -ج البصر ؼٌر األخرى الحواس  -ب المتخصص العضو  -أ

 : بـ البلصقة المادة من العنكبوت تخلص إلى الثالثة الفقرة تشٌر.  ٗ

 بها لصقت التً الخٌوط بتقطٌع  -ب     الؽراء تذٌب كٌمٌابٌة بمادة  -أ

 بعٌداً  بالقفز  -د       ؼزلها بإعادة  -ج

 : هو نكبوتالع تحرك سهولة فً السبب أن إلى الثالثة الفقرة تشٌر.  ٘

 الفابقة السرعة  -ب     خبللها تتحرك آمنة طرق ترك  -أ

 سبق ما ُكل  -د       الوزن خفة  -ج

https://dardery.site/archives/7350
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 : خبلل من الحشرات سقوط على العنكبوت ٌتعرؾ.  ٙ

 العش  -د    اإلنذار خٌط  -ج  السرٌر  -ب  الشكل الدابرٌة الؽدة  -أ

  ؟ الثانٌة الفقرة فً قبلها بما " األولى ضحٌتها وصول قبل طوٌبل تنتظر قد بالطبع ألنها جملة" عبلقة ما -7

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 :بـ المنزل خارج تعٌش التً العناكب نسٌج ٌسمى.  8

 الهندسً  -د    الفلك  -ج  الدابري  -ب   المركب النسٌج  -أ

 ( ٣ٌhttps://dardery.site/archives/7356د ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى) 
 ( اقرأ، ثم أجب:ٕٔالقطعة)

 ج٧غٍ ٤ٗٞضٖ ئْكن ر٤ٍجٌُ جُؼحُْ هرَ ٖٓ جُكًٍس ُوٞج٤ٖٗ جًطٗحكْٜ ًٝحٕ ، جُطر٤ؼس ٖٓ جُل٣ُ٤حت٤س جُوٞج٤ٖٗ جُؼِٔحء جهطرّ -ٔ

 ، ذؼى ػٖ ٗلٓٚ  ٍٓجهرس ٍٓجقَ ذأٍٝ ن٬ُٜح ٖٓ ج٩ٗٓحٕ ذىأ ٝجُط٢ ج٩ٗٓحٕ هرَ ٖٓ جُٔٛ٘ٞػس ج٧هٔحٌ ٝض٤٤ٗى ذ٘حء ك٢ ج٧ًرٍ

 ؾىجً  ٝوه٤وس ك٣ٍىز ذٜٔحّ ضط٣ٍٞٙ ٖٓ َٖٓ ٝذؼى ج٤ُّٞ ج٫ٚط٘حػ٢ جُؤٍ ٣وّٞ ق٤ع ، جُلٟحء ُـُٝ ج٧ْح٤ْس جُوٞجػى ٝٝٞغ

 أٗٗأش أٜٗح ٗوٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ أٝ ، ػِّٞ ٖٞٔ ٗٛ٘لٜح إٔ قط٠ ٣ٌٖٝٔ ، أ٤ٔٛطٜح ضطؿحَٝ إٔ جُر٣ٍٗس جُكٟحٌز ٤ٍٓزُٔ ٣ٌٖٔ ٫

 ٣طِن ٌت٤ٓ٤ط٤ٖ ًطِط٤ٖ ٖٓ ػٔٞٓحً  ٣طأُق كاٗٚ جُطؼو٤ى ٖٓ ض٤ٔٛٔٚ ذِؾ ٜٝٓٔح جُؤٍ ٜٓٔس ًحٗص ٜٝٓٔح.  يجضٜح ذكى ػِٞٓح

 . ٝجُكحكِس جُكُٔٞس ػ٤ِٜٔح

 ٝجٌُح٤ٍٓجش جُٜٞجت٤حش ٣طٟٖٔ ٝيُي ، ٜٓٔطٚ ٩ضٔحّ جُؤٍ ٣كطحؾٜح جُط٢ جُٔؼىجش ؾ٤ٔغ ٢ٛ: Payload جُكُٔٞس: أ٫ٝ

  ك٢ جُكُٔٞس يُي ٝٓػحٍ ، ٝج٫ْطورحٍ ٝج٩ٌْحٍ جُطكٌْ ػ٤ِٔحش ضإٖٓ جُط٢ جُٔهطِلس ج٫ٌُط٤ٍٗٝس ٝجُىجتٍجش جٍُجوجٌ ٝأؾُٜز

 ػٞجًّ ئ٠ُ ضكطحؼ ئي ج٫ضٛح٫ش أهٔحٌ ٝك٢ جُـ٤ّٞ، سذ٤٘ ػٖ ٓؼِٞٓحش ضطٟٖٔ ٌٚٞجً  ضؼط٢ جُط٢ جٌُح٤ٍٓجش جُطوّ أهٔحٌ

 ٌه٤ٔس ًح٤ٍٓجش ئ٠ُ ضكطحؼ ق٤ع ذؼى ػٖ ج٫ْطٗؼحٌ أهٔحٌ ٝك٢ ، جُطِل٤ٗٞ٣ُس أٝ جُٜحضل٤س ج٩ٖحٌجش ٩ٌْحٍ ٞهٔس ٛٞجت٤س

 ركعجُ أهٔحٌ ك٢ ،ٝأ٣ٟحً  جُٔهطِلس ٌٝٓٞٗحضٜح ج٧ٌٜ ْطف ػٖ ٝجٞكس ٌٚٞ ػ٠ِ ُِكٍٛٞ وه٤وس ض٣ٍٞٛ ٝقٓحْحش وه٤وس

 . وٌجْطٜح ضطْ جُط٢ ٝجٌُٞجًد ُِ٘ؿّٞ جُٔٗحٛى ُطٓؿ٤َ جٌُٛٞز ٝقٓحْحش جُطٌِٓٞخ ئ٠ُ ضكطحؼ جُؼ٢ِٔ

 . جُٔطِٞخ جُٔىجٌ ئ٠ُ ٝٗوِٜح جُكُٔٞس ٫ْط٤ؼحخ جُؤٍ ٖٓ جُٔهٛٙ جُؿُء:  Bus جُرح٘ أٝ جُكحكِس: غح٤ٗح

 ئ٠ُ ٝجُط٤٤ٍٓ ٝجُىكغ جُؼَٔ ٝقٓحذحش ، ٌٍٜذحت٤سجُ جُوىٌز ٣ٝإٖٓ ، جُرؼٝ ذؼٟٜح ٓغ جُؤٍ أؾُجء ذكلظ جُؿُء ًٛج ٣وّٞ

 . ذٜح جُهحٚس ج٤ٌٞ٧س جُٔكطس ٓغ ج٫ضٛحٍ ٓؼىجش جُكحكِس ضٔطِي يُي ئ٠ُ ذح٩ٞحكس ، جُلٟحء

 ضؼَٔ ٢ً جُطحهس ئ٠ُ جُٛ٘حػ٢ جُؤٍ ٝأؾُٜز أٗظٔس ؾ٤ٔغ ضكطحؼ  ق٤ع Power Systemsجُطحهس ض٤ُٞى ٓ٘ظٞٓس أٓح  -ٕ

 ضٓطهىّ ق٤ع ، ج٤ٌٞ٧س ٓىجٌجض٘ح ك٢ جُٔٞؾٞوز جُٛ٘حػ٤س ج٧هٔحٌ ٧ؿِد ج٬َُٓس جُطحهس ّٗٔجُ كطإٖٓ  ٜٓحٜٓح، ٝض٘ؿُ

 ٝضوّٞ ، ج٤ُٓٔٗس جُه٣٬ح آ٫ف ذحْطهىجّ ج٬َُٓس جٌٍُٜذحت٤س جُطحهس ػ٠ِ ُِكٍٛٞ ج٤ُٓٔٗس ج٫ٖؼس ج٤ُٓٔٗس جُطحهس أٗظٔس

 جُطحهس ذط٣َٞغ ضوّٞ جُط٢ جُط٣َٞغ ٝٝقىجش ، جُطه٣ُٖ َأؾ ٖٓ جٌٍُٜذحت٤س جُرطح٣ٌحش ذ٤ٖ جٌٍُٜذحت٤س جُطحهس ذط٣َٞغ ٝقىجش

 جُوىٌز ذطه٣ُٖ ٣وّٞ ج١ًُ ُِطحهس ج٫قط٤ح٢٠ جُ٘ظحّ ُٛ٘حى ًًُي ، ٌٍُِٜذحء جُٔٓطٌِٜس جُٔؼىجش ٓهطِق ػ٠ِ جٌٍُٜذحت٤س

 ك٢ ضؼَٔ جُط٢ ٤ٍٗٝسج٩ٌُط جُٔؼىجش ٓهطِق ُطـ٣ًس جُرطح٣ٌحش ك٤ٚ ٝضٓطهىّ ، ج٤ُٓٔٗس جُطحهس ٗظحّ ٖٓ ضَ٘طؽ جُط٢ جٌٍُٜذحت٤س

 جُه٣٬ح ج٥ف ٖٓ ٌٓٞٗحً  ذ٘حء ضٌَٗ أؾ٘كس ٌَٖ ػ٠ِ ٝجْؼس ٚلحتف ٖٓ ك٤طٌٕٞ ج٤ُٓٔٗس جُطحهس ٗظحّ أٓح.  جُٛ٘حػ٢ جُؤٍ

 . جُٗكٖ ئػحوز أٝ جُطٗـ٤َ ك٢ ْٞجءجً  جُؤٍ ك٢ جُٔهطِلس ج٧ٗظٔس ُؼَٔ ج٬َُٓس جٌٍُٜذحت٤س جُطحهس ُط٤ُٞى ج٤ُٓٔٗس

 ُِؤٍ جُٛك٤ف جُٔطِٞخ ج٫ضؿحٙ ك٢ ج٤ُِْٓ جُطٞؾ٤ٚ ٝٞٔحٕ ، جُٔطِٞذس ٝٞؼ٤طٚ ك٢ جُٛ٘حػ٢ جُؤٍ شغرح ػ٠ِ جُكلح  أٓح -ٖ

 جُىكغ ٤ٌٓٝحُٗٓحش ، ُِؤٍ جُكح٤ُس جُٞٞؼ٤س ضٍٟ جُط٢ جُؼ٤ٕٞ ذٔػحذس ضؼطرٍ جُط٢ جُكٓحْحش جُ٘ظحّ ًُٜج ك٤ٓطهىّ جُٛ٘حػ٢

 جُٛ٘حػ٢ جُؤٍ ػَٔ ُٜح جُٔهٛٙ جُٜٔحّ ػ٠ِ ٣ؼطٔى ج١ًُ ُِط٤ْٔٛ ضرؼح ٝيُي ، ُِؼُّ جُُٔٞىز جُؼؿ٬ش أٝ ٝجُط٤٤ٍٓ

 ذٔح ٓوحٌٗس ؾىجً  وه٤ن(  ٝوكغ ض٤٤ٍٓ) ه٤حوز ٗظحّ ج٠ُ ضكطحؼ(  ٝجُ٘ؿّٞ جٌُٞجًد وٌجْس)  جُؼ٤ِٔس ٍُِٔجهرس جُٔهٛٛس ،كح٧هٔحٌ

 . ج٫ضٛح٫ش أهٔحٌ ضكطحؾٚ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 : مكتشؾ نٌوتن أن لىإ األولى الفقرة تشٌر. ٔ

 بعد عن المراقبة نظام  -د الحركة قوانٌن  -ج  الصناعً القمر بناء كٌفٌة  -ب  الفٌزٌاء علم  -أ

https://dardery.site/archives/7356


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 239

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 : الصناعً القمر فً الربٌسٌة األجزاء أن إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٕ

  -د   أجزاء خمسة  -ج   أجزاء أربعة  -ب  أجزاء ثبلثة  -أ

 جزأٌن

 : تحتاجها الضخمة الهوابٌة العواكس أن إلى ألولىا الفقرة تشٌر.  ٖ

 العلمً البحث أقمار  -د  بعد عن االستشعار أقمار  -ج  االتصاالت أقمار  -ب  الطقس أقمار  -أ

 : المطلوب المدار إلى ونقله القمر اجزاء ربط أن إلى األولى الفقرة تشٌر.  ٗ

 ولةالحم مهام من  -ب     األرضٌة المحطة مهام من  -أ

 والحافلة الحمولة بٌن مشتركة مهمة  -د      الحافلة مهام من  -ج

 : من تستمد للقمر المتجدة الطاقة أن إلى الثانٌة الفقرة تشٌر.  ٘

 .األرضٌة المحطة بطارٌات  -د  الشمسٌة األشعة  -ج  المخزنة الطاقة  -ب  المولدات  -أ

 : هدفها لطاقةا تولٌد منظومة أن إلى الثانٌة الفقرة تشٌر.  ٙ

 .مداره عن االنحراؾ من القمر حماٌة  -ب  . بالقمر األجهزة لعمل البلزمة الكهربابٌة الطاقة توفٌر  -أ

 ( ج+  أ)   -د  . بالقمر الخاصة الكهربابٌة البطارٌات شحن إعادة  -ج

  ؟ الثانٌة الفقرة فً قبلها بما " ٌةالشمس الطاقة نظام من َتنتج التً الكهربابٌة القدرة بتخزٌن ٌقوم جملة" عبلقة ما -7

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 : على تتوقؾ توجٌهه وسبلمة القمر وضعٌة على الحفاظ منظومة اختٌار أن إلى الثالثة الفقرة تشٌر.  8

 القمر تصمٌم  -ب       الجوٌة الظروؾ  -أ

 والتسٌٌر الدفع مٌكانزمات  -د     القمر بها ٌقوم التً المهمة  -ج

 ( https://dardery.site/archives/7357ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٖٔالقطعة)

 ػ٘ىٓح ٣ٍٓع ج٩ٗٓحٕ ٗرٝ إٔ Cesare Lombroso «ُٞٓرٍَٝٝ ٤ُْجٌ» ج٣٩طح٢ُ ر٤دجُط ٫قظ ّ،89٘ٔ ػحّ ك٢ -ٔ

 ئ٠ُ ْط٤ٖ ذ٤ٖ( ج٫ْطِوحء أٝ جُؿِِٞ أغ٘حء أ١) جٍُجقس ٝٞغ ك٢ جُرحُؾ ج٩ٗٓحٕ ػ٘ى جُطر٤ؼ٢ جُ٘رٝ ٓؼىٍ ٣طٍجٝـ ئي   ٣ًٌخ

 .جُىه٤وس ك٢ ٗرٟس( 9ٓ ـ ٓٙ) ضٓؼ٤ٖ

 ػ٘ىٓح ٣ُوجو ج٩ٗٓحٕ ض٘لّ ٓؼىٍ إٔ Vittorio Benussi «ذ٢ْٞ٘٤ ٤ط٣ٌٞٞك» ٣ىػ٠ ئ٣طح٢ُ ٣ٌل٢ ٫قظ 9ّٔٗٔ ػحّ ٝك٢

 .جٍُجقس ٝٞغ ك٢ جُرحُؾ ج٩ٗٓحٕ ػ٘ى ٍٓز( ٕٗـٙٔ) ٝػ٣ٍٖٗ أٌذغ ئ٠ُ ػٍٗز ْص ذ٤ٖ ٣ٝطٍجٝـ  ٣ًٌخ

 ٔٗطرٚجُ جْطؿٞجخ أغ٘حء جُىّ ٞـ١ ه٤حِ ػ٠ِ ٣ؼطٔى جُؿٞج٤ّْ ػٖ جٌُٗق ًحٕ ج٠ُٝ٧، جُؼح٤ُٔس جُكٍخ ٗحٌ جٗىُؼص ٝػ٘ىٓح

 .ج٩ٗٓحٕ ٣ًٌخ ػ٘ىٓح ًًُي جُىّ ٞـ١ ٣ٍضلغ ئي ك٤ْٜ،

 جُؼ٢ِٔ جُططر٤ن قوَ ئ٠ُ ضىنَ ُْ وٓٚ، ٝٞـ١ ض٘لٓٚ ٝٓؼىٍ ٗرٟٚ ذو٤حِ ًًذٚ أٝ ئٗٓحٕ ٚىم ػٖ جٌُٗق كٌٍز إٔ ػ٠ِ -ٕ

 ػٖ ٍجكغض ج١ًُ William Marson «ٓحٌْٕٞ ٤ِ٣ٝحّ( »ج٢ًٍ٤ٓ٧) جُ٘ل٢ٓ ٝجُرحقع جُٔكح٢ٓ ٣ى ػ٠ِ 9ّٕٖٔ ػحّ ك٢ ئ٫

 وّ ٞـ١ هحِ أٗٚ ٍٓجكؼطٚ ك٢ كًًٍ The Fry Case« كٍج١ ه٤ٟس» ذحْْ ضؼٍف ٤ٍٜٖز ه٤ٟس ك٢ ذحُوطَ ٓطْٜ ٖهٙ

 جُٔكِل٤ٖ ٤ٛثس إٔ ئ٫  جُطٜٔس ئٌٗحٌ ك٢ ٚحوم أهٞجُٚ، ك٢ ٚحوم جُٔطْٜ إٔ يُي ٖٓ ٝجْطهِٙ جُطكو٤ن، ؾِٓحش أغ٘حء جُٔطْٜ

 جُكٌْ، ٚىٌٝ ٖٓ ْ٘ٞجش غ٬ظ ٝذؼى  جُك٤حز ٓىٟ ذحُٓؿٖ جُٔطْٜ ػ٠ِ ْقٌ ًُُي ٝٗط٤ؿس جُٔكح٢ٓ، ذىكحع ج٧نً ٌكٟص

 جُٓؿ٤ٖ ْحقس جُكو٤و٢،كرٍتص جُٔطْٜ ػ٠ِ جُورٝ ٖٓ ج٠ٍُٗس ٝضٌٔ٘ص «كٍج١ ٓوطَ ه٤ٟس» ك٢ ؾى٣ىز أوُس  ٍٜش

  .جُٔظِّٞ

 ػ٘ى ل٤ُٓٞٞؾ٤سجُ جُظٞجٍٛ ضـ٤ٍ  ٫قظ هى «ًح٤ُل٤ٌٗٞح» ٣٫ٝس ٖٓ أ٢ًٍ٤ٓ ٠ٍٖس ٞحذ١ ٝٛٞ «٫ٌْٕٞ ؾٕٞ» ًحٕ -ٖ

 ضوّٞ ٣ٍ٠لس أُس جذطٌحٌ ٖٓ يُي ذؼى ٝضٌٖٔ ك٤ْٜ، جُٔٗطرٚ جْطؿٞجخ ٝػ٘ى جُٔط٤ٜٖٔ ٓغ جُطكو٤ن أغ٘حء جًٌُخ، ٗط٤ؿس ج٩ٗٓحٕ

 جٌُٞم، ػ٠ِ ٌّْٞ ئ٠ُ يُي ج٥ُس ٝضطٍؾْ ج٫ْطؿٞجخ، ٝهص ٠ٞجٍ جُط٘لّ ٍٓجش ٝػىو جُ٘رٝ ٝٓؼىٍ جُىّ ٞـ١ ذطٓؿ٤َ

 ئ٠ُ ٣ؼٔى «٫ٌْٕٞ» ًٝحٕ جٌُٞم ػ٠ِ ٌْٞٓحش ئ٠ُ ُِوِد جٌٍُٜذ٢ جُ٘ٗح٠ جُوِد ٌْْ آُس ٜحذ ضطٍؾْ جُط٢ ٗلٜٓح ذح٤ٌُل٤س
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 . ذحُكو٤وس ج٫ػطٍجف ئ٠ُ جُٔٓطؿٞخ ٣ىكغ ًحٕ ٓح ج٥ُس، ذٍْٞٓحش ٓٓطؼ٤٘حً  جًٌُخ، ٓٞج٠ٖ ػ٠ِ جُٔٓطؿٞخ جُٗهٙ ج٬٠ع

 جُؼٍم ٓوىجٌ ضؼ٤٤ٖ أٝ ُو٤حِ ؾى٣ىز ح٤ٚسن ئ٤ُٜح  ٤ٟ٣ق إٔ  «٫ٌْٕٞ ؾٕٞ»ٓٓحػى «٤ًٍِ ٤ُٞٗحٌو» يُي  ذؼى ٝجْططحع

 (٤ُـٍجف جُرٞ) «جُٔطؼىوز جٍُْٔحٓس» ذــ  ٤ْٔٝص. جُكَٔ ِْٜس جُكؿْ ٚـ٤ٍز ًِٜح ج٥ُس ٝؾؼَ ج٫ْطؿٞجخ، أغ٘حء ٣لٍَ ج١ًُ

 ٤ٍجشجُطؼ ًٝٛٙ  ج٩ٗٓحٕ ؾْٓ ك٢ ٫ئٌجو٣س أٗٗطس ضٓؿَ  أٗٚ ئ٠ُ ٣ؼٞو ًٝٛج جُٔط٤ٜٖٔ أًػٍ كُع ضػ٤ٍ  جُر٤ُٞـٍجف آُس ئٕ

 ُ٘ٞع وٌؾس أ١ ٖٓ ض٤٤ُٔ وٕٝ ج٩ٗٓحٕ، ػ٘ى جُؼح٠ل٤س ج٫ٗلؼح٫ش ٓرحٍٖز ضؼٌّ ج٥ُس ضٓؿِٜح جُط٢ جُٔؼ٤٘س جُل٤ُٓٞٞؾ٤س

 ٖٓ ج٩قٍجؼ أٝ ذحُـٟد ٖؼٌٞٙ ػ٘ى ػٍهٚ، ئكٍجَ ٣ُٝوجو ٝض٘لٓٚ، ٗرٟٚ ٣ٍٝٓع ج٩ٗٓحٕ، وّ ٞـ١ ٣ٍضلغ كوى  ج٫ٗلؼحٍ

 ئ٠ُ جُِٓطس ي١ٝ ذؼٝ ٝٓٞجؾٜس ٝج٫ْطؿٞجخ جُطكو٤ن ُٔٞهق ج٩ٗٓحٕ ٤ٛرس إو١ض ٝهى ج٫ْطؿٞجخ، أغ٘حء ئ٤ُٚ ٣ٞؾٚ ْإجٍ

 ٧ْرحخ جٗلؼح٫ضٚ غحٌش ٝئٗٔح ٣ًٌخ، ٫ ج٫ْطؿٞجخ ٓٞٞغ جُٗهٙ كإ ًِٜح ج٧قٞجٍ ًٛٙ ٝك٢ ٗلٜٓح، جُٓحذوس جُ٘ط٤ؿس قىٝظ

 ٫ جًٌُخ ًٗق آُس إٔ ًٛج ٝٓؼ٠٘  ج٫ٗلؼحٍ ْرد ػٖ جُ٘ظٍ ذـٝ ـ جُٜ٘ح٣س ك٢ ٝجقىز ج٥ُس ٌْٞٓحش كإ يُي، ٝٓغ أنٍٟ،

  . « .ٗلٓٚ جُٞهص ك٢ جُطٜٔس ك٢ ذ٣ٍثحً  ضٞهغ هى ٌُٖٝ ككٓد، جٌُحيخ ْطٍ ضٜطي

 ذؼٝ ضًٛد ذَ  جُٔط٤ٜٖٔ  جْطؿٞجخ أغ٘حء جُٔكٌٔس هحػس ئ٠ُ ج٥ُس ئونحٍ ضٍكٝ ج٤ًٍ٤ٓ٧س جُٔكحًْ ٖٓ ًػ٤ٍ  ٌٝأ٣٘ح ذَ

   ُٛحُكٚ أٝ ئٗٓحٕ ٞى ًى٤َُ ج٥ُس جنطرحٌ ٗطحتؽ ٍهرٞ كطٍكٝ يُي، ٖٓ أذؼى ئ٠ُ ج٤ًٍ٤ٓ٧س جُٔكحًْ

 ئٞحكس أ١ ضكىظ ُْ ٌُٖ جُىهس، ذحُـس ٜٓ٘ح جُكى٣ػس جُ٘ٔحيؼ ٚحٌش ذك٤ع جُٓ٘ٞجش ٍٓ ػ٠ِ «٤ًٍِ» آُس ضط٣ٍٞ ؾٍٟ ٝهى

 .ٜٓ٘ح قًف أ١ ٫ٝ ٦ُُس، ؾى٣ىز

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 األولى؟ الفقرة قسٌا فً"  اندلعت"  كلمة معنى ما. ٔ

 انتشرت -د    امتدت -ج    اشتعلت -ب    هبت -أ 

 ؟(فراي) مقتل قضٌة فً المتهم براءة ظهرت متى. ٕ

 9ٕٖٔ -د    9ٕٓٔ -ج    9ٕٙٔ -ب    9ٕٔٔ -أ 

 .الموضوع فً ورد ما حسب الصحٌحة الجملة -ٌلً مما – حدد.    ٖ

 ماحج أصؽر الكذب كشؾ جهاز جعل فً" بٌنوسً" نجح -أ 

 الحالً شكله إلى وصل حتى عدة بمراحل الكذب كشؾ جهاز مر -ب 

 .المتهم عن" مارسون ولٌام"  المحامً بدفاع المحكمة هٌبة اقتنعت -ج 

 النفسٌة األمراض تشخٌص فً  الكذب كشؾ جهاز استخدم -د 

 الكذب كشؾ آلة علٌها تقوم التً الفكرة القطعة من استنتج.   ٗ

 ٌكذب عندما لئلنسان الفسٌولوجٌة التؽٌٌرات رصد -ب   . بها اإلدالء بعد بؤكاذٌبه جهتهبموا المتم تخوٌؾ -أ 

 .بالجرٌمة االعتراؾ إلى المتهم دفع -د   . المحاكمة بعد للمتهم النفسٌة االنفعاالت تتبع -ج 

 :الكذب كشؾ على اآللة قدرة فً الكاملة الثقة على ٌتحفظ الكاتب أن على الموضوع من دلل.   ٘

 الحكم عند الضؽط معدل قٌاس على االعتماد المحكمة رفض إلى اإلشارة -أ 

 التحقٌق رهبة نتٌجة فسٌولوجٌة تؽٌرات حدوث إمكانٌة إثبات -ب 

 بإدانته الحكم من سنوات عدة بعد متهم براءة ثبوت قصة ذكر -ج 

 الكذب كشؾ لجهاز التعرض من المتهمٌن أكثر فزع إلى اإلشارة -د 

 الثالثة الفقرة فً قبلها بما " للقلب الكهربً النشاط القلب رسم آلة بها تترجم التً نفسها بالكٌفٌة جملة" قةعبل ما -ٙ

  ؟

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 ( https://dardery.site/archives/7358ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 ( اقرأ، ثم أجب:ٗٔالقطعة)

 ًٛٙ إٔ جٌُػ٤ٍٕٝ جػطوى جُكى٣ػس جُؼ٤ِٔس جُػٌٞز كٔغ ، ٝضإٌهٚ ج٩ٗٓحٕ ذحٍ ضٗـَ جُط٢ ج٧ٌٓٞ ٖٓ جُىٝجء ه٤ٟس إٔ ٫ٖي/ ٔ

 جٍُٜٔ ٣طٍجؾغ إٔ جُٔطٞهغ ٖٓ ًٝحٕ ، جُٗؼر٢ ٝجُطد جُطد ك٢ جُٔٓطؼِٔس جُطر٤س جُ٘رحضحش ٓكَ ضكَ ْٞف جُٔٛ٘ؼس ج٧و٣ٝس

 ضٌٖ ُْ أٍٓجٞح جُكى٣ع ج٩ٗٓحٕ ػٍف كوى ، ضٔحٓح جُؼٌّ ٛٞ قىظ ج١ًُ ٌُٖ ، جُؼوحه٤ٍ ػِْ ك٢ جٌُحْكس جُػٌٞز ًٛٙ أٓحّ

 جُؼ٣ٟٞس ج٤ٔ٤ٌُحء ػِْ ك٢ ج٤ٍُٛد ّجُطوى ئ٠ُ يُي ٣ٍٝؾغ ، جُُٔٓ٘س ج٧ٍٓجٜ ػٍٛ ونَ ذَ ، هرَ ٖٓ ٓ٘طٍٗز أٝ ٓؼٍٝكس

 ك٢ ٝٓ٘حػطٚ ، ٝهٞضٚ ٚكطٚ ػَ أغٍش ٝذحُطح٢ُ ، ج٩ٗٓحٕ ذ٤ثس ُٝٞغص ، جُك٤حز ٓ٘حق٢ ؾ٤ٔغ ك٢ ٤ٔ٤ًحت٤س ٓٞجو أونِص جُط٢

 حُ٘ ٣كَٔ جُؼ٢ِٔ جُركع ٝٓحَجٍ ، أٝك٠ ٓؼِٞٓحش ئ٠ُ ٣لطوٍ ٜٓ٘ح جٌُػ٤ٍ َجٍ ٓح جُٔٛ٘ؼس ج٧و٣ٝس كإ ًًُي ، ج٧ٍٓجٜ ٓوحٝٓس

 ، ًٍُٓز ٤ٔ٤ًحت٤س ٓٞجو ٧ٜٗح ٝئٓح ػٜ٘ح جُٔؼٍكس ٣َحوز ذٓرد ئٓح ، جُٔٛ٘ؼس ج٧و٣ٝس ُرؼٝ جُٟحٌز جُؿحٗر٤س ج٥غحٌ ٖٓ جٌُػ٤ٍ

 .هح٤ْس ٤ٔ٤ًحت٤س ضلحػ٬ش  ٍٝف ضكص جُٔؼَٔ ك٢ ضك٤ٍٟٛح ضْ

 ُٛ٘حػس آٖٓ ٓٛىٌ ذٛلطٜح ذٜح ٔحّٝج٫ٛط – جُطر٤س جُ٘رحضحش ئ٠ُ ئ١ - جُطر٤ؼس ئ٠ُ ذحُؼٞوز جُى٤ُٝس جُٔإضٍٔجش أٝٚص ُوى/ ٕ

 " ُٗلحتٚ أؾِد ك٢ٜ ، أٌٞٚ ذ٘رحش ٣ٍٓٝ ًَ ٝػحُؿٞج ، وٝجءى ؿًجؤى ٤ٌُٖ:" ػحّ ٓٓ٘ٗ ًٓ٘ هٍج٠ أذٞ هحٍ ُٝوى. ج٥و٣ٝس

 ك٣ٍن ه٤حّ ج٠ُٝ٧ جُهطٞز ًٝحٗص ، جُلؼ٢ِ جُط٘ل٤ً ٍٓقِس ضىنَ جُٔإضٍٔجش ًٛٙ ض٤ٚٞحش ج٧ٌٝذ٤س ٝجُىٍٝ أ٣ٌٍٓح ك٢ ذىأش ُٝوى

 ، ٠ر٤س كٞجتى ُٜح ؾى٣ىز ٗرحضحش جًطٗحف يُي ٗط٤ؿس ٖٓ ًٝحٕ ، ُِىٝجء ٓٛىٌ ضٌٕٞ هى ؾى٣ىز ٗرحضحش ػٖ ذحُركع جُؼِٔحء ٖٓ

 جٌُٔطٞذس جٍُٔجؾغ ك٢ جًًٌُٔٞز جُ٘رحضحش ػٖ جُؼِٔحء ٖٓ جُٔؿٔٞػس ًٛٙ ضركع ًٔح ، هرَ ٖٓ ٓؼٍٝكس ضٌٖ ُْ جهطٛحو٣س ٝأنٍٟ

 ضكط١ٞ ، ٝأٌٝذح ج٤٤ٌ٣ٍٓ٧ٖ ك٢ ٓ٘طٍٗز ٓؼٗرس 8ٓٓٔ ػٖ ٣لَ ٫ ٓح كٜ٘حى ، حشجُٔؼٗر ك٢ جُٔكلٞ س ًًُٝي ، ٝجٌُٔٛٞز

 ًٛٙ ػٖ ذ٤حٗحش جُٔؿللس جُ٘رحضحش ًٛٙ ٖٓ ٗٔٞيؼ ًَ ٝػ٠ِ ، ٗٞع ٕٓٓٓ٘ ضٔػَ ، ٗرحش ٤ِٕٓٞ 7٘ٔ ٖٓ ٣وٍخ ٓح ػ٠ِ

 ه٤ٔطٜح ػٖ ٓؼِٞٓحش ؿحٗدذ يُي ًَ ، جٗطٗحٌٛح ٌٝٓحٕ ؾٔؼٜح ٝضح٣ٌم ٝؾحٓؼٜح ٝك٤ِٛطٜح جُؼ٢ِٔ جْٜٔح ق٤ع ٖٓ جُ٘رحضحش

 . ٝؾىش ئٕ ٝج٫هطٛحو٣س جُطر٤س

 جُوىٌز ُٜح كحػِس ػ٘حٍٚ ػ٠ِ ضكط١ٞ ٗرحضحش ػٖ ذحُركع ٣وٕٞٓٞ ج٤٤ٌ٣ٍٓ٧ٖ جُؼِٔحء ٖٓ ك٣ٍن ٛ٘حى أنٍٟ ٗحق٤س ٖٝٓ/ ٖ

 ػ٠ِ ٣ُ٣ى حٓ ػٖ جٌُٗق ئك٣ٍو٤ح،ٝجْططحػٞج ٍٖم ٓ٘طوس أذكحغْٜ ًٍُٓ جضهًٝج ٝهى ، ج٠ٍُٓح٤ٗس جُه٣٬ح ػ٠ِ جُوٟحء ػ٠ِ

 جُطؿحٌخ ق٤ٞجٗحش ك٢ ج٠ٍُٓح٤ٗس جُه٣٬ح ػ٠ِ جُوٟحء ػ٠ِ جُوىٌز ُٜٝح ، جُٔ٘طوس ًٛٙ ك٢ ض٘ٔٞ جُط٢ جُ٘رحضحش ٖٓ ٗٞع ٕٓٓٔ

 . ذرؼ٤ى ج٠٧لحٍ ػ٘ى جُىّ ٠ٍْحٕ ٣ؼحُؽ ج١ًُ ٓػَ ػوحه٤ٍ ٖٓ جُٔهطِلس أٗٞجػٚ ٖٓ جْطهِٙ ٝٓح جُلٌ٘ح ٗرحش ٝٓح ،

 جُطر٤س ج٧ػٗحخ ٖٓ ٛحتِس جهطٛحو٣س ٝأنٍٟ ٠ر٤ؼ٤س غٍٝز - ؾٞٛح ٝجػطىجٍ ٌهؼطٜح ٓحع٫ض - جُؼٍذ٤س ج٧هطحٌ ُٝىٟ/ ٗ

 ، ذٍو٣حضْٜ ك٢ ج٣ٍُٕٛٔٞ وٝٗٚ ٓح يُي ػ٠ِ ٣ٜٝٗى ، جُُٓحٕ هى٣ْ ٖٓ ٝجُؼٍخ ج٤٣ٍُٖٛٔ هىٓحء جْطهىٜٓح ، ٝجُؼط٣ٍس

 ٝجُرًٌٝ ٝجُػٔحٌ ج٧ػٗحخ ٖٓ طح٣ٌٖجُؼ أْٞجم ضك٣ٞٚ ٓح ًًُٝي ، جُطر٤س جُ٘رحضحش ػٖ ْٝٓٞٞػحضْٜ ًًٍٓجضْٜ ك٢ ٝجُؼٍخ

 ٝؿ٤ٍٛٔح وٝو ٝضًًٍز ٤ْ٘حء جذٖ ْٓٞٞػس ٣ٓطهىٕٓٞ جُؼطحٌز ضؿحٌ ٣ُجٍ ٝٓح ، أٍٓجْٜٞ ػ٬ؼ ك٢ جُؼحٓس ٣ٓطهىٜٓح جُط٢

 ًٓجنٍ أّْ ٖٓ أٍٝ جُؼٍخ إٔ ًٔح.  ٝين٤ٍضٚ ذحُؼطحٌز ٣إٕٓ٘ٞ ٣ُجُٕٞ ٓح ج٣ًُٖ ج٠ٍُٞٔ ُؼ٬ؼ جُؼٍخ ػِٔحء ًطد ٖٓ

 ٖٓ ٝأٍٝ ، جُٔحء ك٢ ًُِٝذحٕ جُوحذِس ؿ٤ٍ جُٔٞجو ٩يجذس جٌُكٍٞ جْطهىجّ ٖٓ أٍٝ ْٝٛ ، ذـىجو ك٢(  ٤ى٤ُحشٚ)    ج٧و٣ٝس

 . جُطىج١ٝ ك٢ جُرًٍس ٝقرس ٝجُوٍٗلَ جُورة ٝؾَٞ ٝجٌُحكٌٞ جُٓ٘حٌٓس جْطهىّ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س  

 : فً سبباً  كان العضوٌة مٌاءالكٌ علم فً التقدم أن األولى الفقرة من نفهم .ٔ

 العلمً تقدمه  -د ونشاطه حٌوٌته  -ج  ومناعته صحته على التؤثٌر  -ب  ورقٌه اإلنسان تحضر  -أ

 : طرٌق عن المصنعة األدوٌة لبعض الضارة الجانبٌة اآلثار أظهر العلمً البحث أن إلى األولى الفقرة تشٌر .ٕ

 ( ج+  ب)   -د الكٌمٌابً تركٌزها بٌان  -د  عنها المعرفة زٌادة  -ب العلمٌة والمجبلت النشرات  -أ

 : هو للطبٌعة الرجوع إلى الدعوة سبب أن الثانٌة الفقرة من نفهم .ٖ

 التكلفة قلٌلة الطبٌة والنباتات األعشاب أن  -ب     الطبٌة والنباتات األعشاب توافر  -أ

 آمن ؼٌر مصدر المصنعة الطبٌة األدوٌة أن  -د  ضارة جانبٌة آثار لها لٌس الطبٌة والنباتات األعشاب أن  -ج
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 : الثانٌة الفقرة من نفهم .ٗ

 أبوقراط نظر لوجه الدولٌة المإتمرات توصٌات معارضة  -أ

 أبوقراط نظر وجهة مع الدولٌة المإتمرات توصٌات اتفاق  -ب

 وطبٌباً  عطاراً  ٌعمل كان أبوقراط أن  -ج

 ( ج+  أ)   -د

 : الثالثة الفقرة من نفهم .٘

 الطبٌة والنباتات باألعشاب السرطان عبلج استحالة  -ب الطبٌة والنباتات باألعشاب السرطان عبلج إمكانٌة  -أ

 السرطان عبلج عن العلماء عجز  -د  الكٌمٌابٌة باألدوٌة إال السرطان عبلج نجاح عدم  -ج

 : الصٌدلٌات أسس من أول أن الرابعة الفقرة من نفهم .ٙ

 المسلمون العرب  -د   سٌنا ابن  -ج  الفراعنة  -ب   المصرٌٌن ءقدما  -أ

  ؟ األولى الفقرة فً قبلها بما ...." العضوٌة الكٌمٌاء علم فً الرهٌب التقدم إلى ذلك وٌرجع جملة" عبلقة ما -7

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 : به ٌقصد" المعشبات فً المحفوظة: "  الكاتب  قول أن الثانٌة الفقرة من نفهم .8

 المعلبات فً المحفوظة الخضروات  -أ 

 طبٌعٌة محمٌات فً الموجودة النباتات  -ب

 تداولها لكثرة الناس ٌحفظها التً النباتات  -ج

 بٌانات من بها ٌتعلق ما هاعلٌ وسجل مختلفة تارٌخٌة عصور فً جمعت التً المجففة النباتات  -د

 : الموضوع لهذا المناسب العنوان .9

 السرطان مرض عبلج فً األمل  -ب  الشعبً العبلج فً القدماء المصرٌٌن دور  -أ

 والعطرٌة الطبٌة النباتات أهمٌة  -د     والؽذاء الدواء بٌن  -ج

 ( https://dardery.site/archives/7359ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 

 
 ( اقرأ، ثم أجب:٘ٔالقطعة)

 جُٗه٤ٛس جُهطحذحش ٗوٍأ ق٤ٖ ذ٤٘ٔح.ٝجُكوحتن جُٔؼِٞٓحش ك٤ٜح ٗوٍأ كاٗ٘ح ٖحذٜٜح ٝٓح ٝجُطوح٣ٌٍ جُؼَٔ نطحذحش ٗوٍأ ق٤ٖ/ ٔ

 جُل٣ٌٍس ج٧ػٔحٍ ك٢ ٝقىٛح جُٔٗحػٍ ٤ُٓص ٌذٔح. جُٔٗحػٍ ك٤ٜح ٗوٍأ كاٗ٘ح ًًٍجشٝجُٔ ًحكس ج٧وذ٤س ٝج٧ػٔحٍ ٝجُوٛٙ

 ٖٓ ٓؼطرٍج ٝؾُءج ، ٝج٤ٓٞ٤ُحش جُهحٚس ٝجًًٍُٔجش جٍُْحتَ ٌُٖ. ٝجُٔؼِٞٓحش جُكوحتن ذؼٝ ٖٓ ضهِٞ ٫ ٧ٜٗح ٝج٧وذ٤س

  جُٔٗحػٍ  ضُوٍأ ٤ًق ، ٟضٍُ  ٝج٧قح٤ّْ ذحُٔٗحػٍ قحكِس ًِٜح  ج٣٧حّ ًٛٙ جُٗحتؼس ج٩ٌُط٤ٍٗٝس جُٔىٝٗحش

 جُطؼر٣ٍ٤س ٝج٧ْح٤ُد جُِـ٣ٞس جُْٞحت١ ًٛٙ ضهطُٜٗح جُط٢ جُٔٗحػٍ ػٖ ٓحيج ٌُٖٝ. ٝجُٛلكحش ٝجُؼرحٌجش جٌُِٔحش ٗوٍأ ٗكٖ/ ٕ

 نٞج٠ٍ أٝ ٤ٓٞ٣حش ًحٗص ئيج ٗلٓٚ جٌُحضد ٣هح٠د ٌٝذٔح ، ج٬ٌُّ ئ٤ُٚ ّٝؾٚ ٖٓ ٓٗحػٍ ضهح٠د هطؼح ئٜٗح جُر٬ؿ٤س  ٝجُلٕ٘ٞ

 .يجض٤س

 جُٓطٌٞ  ٝضكص جُٓطٌٞ كٞم ٌٝذٔح جُٓطٌٞ  ذ٤ٖ ٓح هٍجءز أّ ، جُٓطٌٞ ذوٍجءز ٣ٌطلٕٞ ٖٓٔ أٗطْ َٛ

 ٌُٖٝ. ٝجُوٍجءز جٌُطحذس ك٢ جُٔإغٍز جُؼٞجَٓ ٖٓ هطؼح ك٢ٜ ، يُي ئ٠ُ ٝٓح جُطؼ٢ٔ٤ِ ٝجُٔٓطٟٞ ٝجُه٤حٍ ذحًًُحء ٣ٍضر١ ٓح ٛ٘حى

 .يُي ٖٓ أْٝغ ٛٞ ٓح ٛ٘حى إٔ ٢ُ ذىج

 ْحذكس ٫ٝ ج٧ٖؿحٌ ػ٠ِ ٓؼِوس ٫ٝ جُٜٞجء ك٢ ٓ٘ػٌٞز ٤ُٓص كحُٔؼح٢ٗ ، أ٫ٝ ٝٓكطٞجٙ ٗلٓٚ جٌُٔطٞخ ٠ػِ ضطٞهق كحُٔٓأُس

 ٤ٔ٤ًحت٤س ض٤ًٍرس ٫ٝ ٣ٌح٤ٞس ٓؼحوُس ٤ُٓص جٌُطحذحش ٖٓ جُ٘ٞع ًٛج ٌُٖ. ًطحذ٢ ٤ْٝحم ًِٝٔحش ذكٍٝف ٓو٤ىز ئٜٗح ، ج٧ٜٗحٌ ك٢

 ٤ٚٝحؿس جٌُِٔحش جْطهىجّ كٖ ٌُٖ ، ػ٤ِٜح جُٔطلن ٝٓؼح٤ٜٗح ػ٤ِٜح جُٔطؼحٌف و٫٫ضٜح ُٜح جٌُِٔحش ٗؼْ. ضٔحٓح ٓو٘٘س ٤ُٓص أ١ ،

 ، ٝأوٝجضٚ ٝنرٍضٚ ٜٝٓحٌضٚ ٌِٝٓطٚ جٌُحضد هىٌز يُي ك٢ ٣ٝطكٌْ. ٓلؼُٞٚ ُٚ يُي ًَ ٝج٧ِْٞخ ج٤ُٓحم ٝٛ٘ىْس جُؼرحٌجش

 .ذ٤سجٌُطح ذكحُطٚ ٣طَٛ ٓح ًَٝ ٝٗل٤ٓطٚ ُٓجؾٚ آنٍج ٤ُّٝ ، ٝػِٔٚ ٝكٌٍٙ غوحكطٚ ٝذحُطأ٤ًى

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 
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 : هو والمذكرات الذكرٌات بٌن الحقٌقً الفرق .ٔ

 العقل والمذكرات مكتوبة الذكرٌات  -ب   مكتوبة والمذكرات العقل فً الذكرٌات  -أ

 العقل والذكرٌات العقل المذكرات  -ج   مكتوبة والذكرٌات مكتوبة المذكرات  -ج

 : هً الكتابة أن ٌتضح للنص اءتكقر على بناء . ٕ

 . ذكر مما الشًء  -د  خواطر توارد  -ج   وموهبة ممارسة  -ب  موهبة  -أ

 : هً قراءة أعمق أن ٌتضح الثانٌة للفقرة قراءتك خبلل من . ٖ

  صحٌح ذكر ما جمٌع  -د  السطور وراء ما  -ج  السطور فوق ما  -ب  السطور بٌن ما  -أ

 : الكاتب قول مع ٌتعارض القول هذا" والعجمً العربً ٌعرفها الطرٌق فً مطروحة عانًالم" الجاحظ قال . ٗ

 الهواء فً منثورة لٌست المعانً  -ب   نفسه المكتوب على تتوقؾ المسؤلة  -أ

 . ذكر مما الشًء  -د   الكبلم إلٌه هو من توجه قطعا إنها  -ج

  ؟ األولى الفقرة فً قبلها بما حقابق...."وال المعلومات فٌها نقرأ فإننا جملة" عبلقة ما . ٘

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب   .            توضٌح -أ

 فً سابحة وال األشجار على معلقة وال الهواء فً منثورة لٌست فالمعانً) الكاتب قول فً بؤنها المتصل الضمٌر . ٙ

 : على ٌعود(كٌمٌابٌة تركٌبة وال رٌاضٌة ادلةمع مقٌدة إنها ، األنهار

 مقٌدة  -د   األنهار  -ج   المعانً  -ب    المسؤلة  -أ

 ( https://dardery.site/archives/7360ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 أجب: ( اقرأ، ثمٙٔالقطعة)

 جُٔوطْ ؾرَ ئ٠ُ ٌقِس

 جُهرٍز ه٤َِ أٝ جُٔوطْ ذؿرَ جُؼٜى قى٣ع ٝهطٜح أًٖ ُْٝ جُرحًٍ، جُٛرحـ كرٍج٣ٍ ٍٖٜ أ٣حّ ٖٓ ٣ّٞ ك٢ ٢ُُ٘ٓ ٖٓ نٍؾص -ٔ

 جُوِؼس ٖٓ ْحػحش أٌذغ ػ٠ِ جُٔوطْ ذؿرَ جٌُرٍٟ جُٔطكؿٍز جُـحذس ٣َحٌز ذوٛى ، ج٧ٚىهحء أقى ٌٝجكو٢٘ ٠ٍٝهحش ذٞو٣حٗٚ

 ذؼى ٗؼٞو إٔ  ٍٗؾٞ ًٝ٘ح ْحً٘ح ٝجُٜٞجء ٓؼطى٫، ٝجُطوّ ٚكٞج جُؿٞ ًٝحٕ ، جٍُٗه٢ جُؿ٘ٞخ ؾٜس ٖٓ ، ٤عجُكػ ذح٤ٍُٓ

 جٍُقِس ٍٓجكن ٖٓ ٓؼ٢ ٤ُّٝ نل٤لس ٬ٓذٖٓ ًٝحٗص ، ٓ٘ح ٌَُ ٖط٤ٍض٤ٖ ْٟٞ ٠ؼحٓح ٫ٝ ٓحء ٓؼ٘ح ٗأنً كِْ ، ذو٤َِ جُظٍٜ

 .ه٤ٍٛز ػٛح ْٟٞ

 ْحػط٤ٖ ٝذؼى جُؼ٤ِح جُٔوطْ ٟٛرس ئ٠ُ ٣ٍ٠و٘ح أنًٗح غْ جُٓل٠ِ، جُٔوطْ ٟٛرس حِٝٚ٘ ْحػس ٗٛق ٝذؼى جُؿرَ ٍٗه٠ أنًٗح -ٕ

 أقٖٓ ػ٠ِ ًٝ٘ح ، ٝجُ٘ٛق جُؼحٍٖز ٝهطثً جُٓحػس ًحٗص ، ٓطٍج ٤ًِٞ ػٍٗ غٔح٤ٗس هطؼ٘ح ٝهى ، جٌُرٍٟ جُٔطكؿٍز جُـحذس ِٝٚ٘ح

 .ٓ٘ؼٗح وجكثح ٝجُٜٞجء ، ْح٠ؼس جُّٗٔ ًٝحٗص ٌٍْٝٝج ٗٗح٠ح ٌٕٗٞ ٓح

 ٤ٖة ًَٝ ، ْحػط٤ٖ ٗكٞ ج٫ْطط٬ع ك٢ ه٤ٟ٘ح ٓٓططِؼ٤ٖ ذحقػ٤ٖ ، جُـحذس ضِي ن٬ٍ ٗؿِٞ جٗطِو٘ح غْ ، ه٬٤ِ ٘حجْطٍق -ٖ

 ك٢ ج٧كن ضِرى غْ ، ٝؾٞٛ٘ح ك٢ ضٜد ذىأش ْكد يجش ذحٌوز ٣ٌكح ذإٔ ٖؼٍٗح قط٠ ُِؼٞوز ٗطأٛد ٌٗى ُْ ٌُٖ ، ٣ٍجّ ٓح ػَ

 .جُٓكد ٌٝجء ضكطؿد جُّٗٔ ٝذىأش ، ًػ٤ق ٞرحخ ٗطٍٗج ه٤َِ ٝذؼى ج٣ٍُحـ، ٍْػس َٝجوش ًػ٤لس ذٓكد جُـٍخ

 جُط٣ٍن ك٢ ج٤ٍُٓ هحٚى٣ٖ ، جُـٍذ٢ جُٗٔحٍ ٗكٞ كحضؿٜ٘ح ، ٍٓٓػ٤ٖ جُؼٞوز ػ٠ِ ػُٓ٘ح ، ٌأ٣٘ح ًٔح جُكحٍ ضـ٤ٍش كِٔح -ٗ

 ، حـج٣ٍُ ٛرٞخ ػ٠ِ جُؿٜحش ضؼٍف  ك٢ جػطٔىٗح جُّٗٔ ٝجنطلحء ذحُٟرحخ جُؿٞ ُٝطِرى ، جُٛرحـ ك٢ ٌِْ٘حٙ ج١ًُ ٗلٓٚ

 ك٢ أ٤ٍْ أ٢٘ٗ أوًٌص ق٤ٜ٘ح جُكػ٤ع ذح٤ٍُٓ ْحػس ٗكٞ ٍْٝٗح ، ٚٞجذح يُي ٣ٌٖ ُْٝ ، ُٜرٞذٜح جُٟٔحو ج٫ضؿحٙ ٤ٍٓٗ كؿؼِ٘ح

 .ٗلٓٚ ج٫ضؿحٙ ك٢ ج٤ٍُٓ ٝجْطأٗل٘ح ، ًُُي أٛطْ ُْ ٌُٖٝ ، جُوِن ذؼٝ كٓح٢ٌٗٝ هرَ ٖٓ أُلٚ ُْ ٣ٍ٠ن

 ْٝحٌٝض٢٘ ِِٞ٘ح أٗ٘ح جُط٣ٍن ُ٘ح ضٌٍ٘ إٔ ذؼى ٝأوًٌص ، ٛىٟ ؿ٤ٍ ػ٠ِ أ٤ٍْ أ٢٘ٗ ضٔحٓح أوًٌص أنٍٟ ْحػس ٝذؼى -٘

 ٚحقر٢ ػ٠ِ ج٧ٍٓ أنل٢ إٔ جُكٌٔس ٖٓ ٝؾىش جُٔٞقٗس،٢ٌُ٘ٝ جُٛكٍجء ًٛٙ ك٢ ج٤ٍُٛٔ ْٞء أضٌٛٞ ٝأنًش جُٔهحٝف

 .َّللا ٖحء ئٕ ٕٝج٬ٚ ذى ٫ أٗ٘ح  أؾرطٚ ضأنٍٗح ْرد ٝػٖ جُوِؼس ػٖ ْأ٢ُ٘ ًِٔح ًٝ٘ص ، ضٌِلح ج٠٫ٔث٘حٕ ٝضٌِلص ًٍذ٢ كطٌطٔص

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 األخٌرة؟ الفقرة فً" تكلفت" كلمة معنى ما. ٔ

 تحملت -د    تجاهلت -ج    تصنعت -ب    تعمدت -أ 
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 الرحلة؟ فً الصدٌقٌن تعثر سبب ما. ٕ

 الرإٌة تعذر -د  الطرٌق معالم تؽٌر -ج   الطرٌق وعورة -ب   التعب شدة -أ 

 "لهبوبها المضاد االتجاه فً سرنا:"  الكاتب قول من الرٌاح هبوب جهة ستنتجا. ٖ

 الؽربً الشمال -د   الشرقً الشمال -ج   الؽربً الجنوب -ب   الشرقً الجنوب -أ 

  ؟ الرابعة الفقرة فً قبلها بما الرٌاح...." هبوب على الجهات تعرؾ  فً اعتمدنا جملة" عبلقة ما . ٗ

 . تفصٌل -د        .         نتٌجة -ج     .            تعلٌل -ب         .      توضٌح -أ

 الصدٌقان؟ فٌه وقع الذي المؤزق الرحالة ٌتحاشى كٌؾ. ٘

 األصدقاء من كبٌر عدد مع السفر -ب     . االتجاه تحدد بوصلة اصطحاب -أ 

 بها لبلحتماء الجبل فً مؽارة إلى اللجوء -د    والكساء والطعام الماء من ٌكفً ما حمل -ج 

 األخٌرة؟ الفقرة فً صاحبه مع الكاتب تصرؾ من المؽزى ما. ٙ

 نفسه من الواثق العالم بمظهر نفسه إظهار -ب   بالخطؤ االعتراؾ وعدم المسبولٌة من التنصل -أ 

 .بهما المحدقة المخاطر عن صاحبه خداع -د    الظروؾ ساءت مهما باألمل التعلق -ج 

 ( ٩https://dardery.site/archives/7366ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج) 

 ( اقرأ، ثم أجب:7ٔالقطعة)

 :  ٤ٍْضٚ ك٢ جُك٤ٌْ ضٞك٤ن ٌٟٝ ٓٔح

 جُوٍآ٤ٗس جُط٬ٝز ٌٚٞز جضهً ٓظحٍٛٙ ٖٓ ٓظٍٜ أٍٝ ُٝؼَ جُل٢٘، ذحُؿٔحٍ ٢ُ جٗلؼحٍ أٍٝ ًحٕ ٓط٠ ذحُٟر١ أيًٍ ُٓص 

 ج٤ُٛق، ٝهص ك٢ ٝيُي ٝجٌُطحذس، جُوٍجءز ٓرحوب ٣ٝؼ٢ِ٘ٔ جُوٍإٓ ٣كلظ٢٘ ٤ٖهح ٢ُ أقٍٟٝج ج٣ٍُق، ك٢ ً٘ص ٣ّٞ جُؿ٤ِٔس،

طَّحخ ٝهطثً ج٣ٍُق ٖٓ ضِي ٗحق٤ط٘ح ٣ٞؾى ٫ٝ ذٔىجٌْٜح، جُر٘حوٌ ٗـحوٌ ق٤ٖ  . جٌُطحض٤د ٖٓ ًُ

 ػ٠ِ ٬ُِٛز ٣ٝإيٕ ْحػس، ج٣ٌٍُْ جُوٍإٓ ٣ٝطِٞ ْحػس، ٣ٝكلظ٢٘ ٣ؼ٢ِ٘ٔ جُٛٞش، ؾ٤َٔ أقٍٟٝٙ ج١ًُ ج٤ُٗم يُي ًحٕ

 ٧ضِٞٛح ج٣٥حش؛ ٖٓ ئ٣حٙ ٣ِو٢٘٘ ٓح أقلظ كٌ٘ص ٓكحًحضٚ، ػ٠ِ ٢ُ قحكُج ج٤ُٗم ًٛج ذٛٞش ج٩ػؿحخ ًحٕ ٝهى جُطٍػس، قٍف

 جُط٬ٝز ػ٠ِ ئهرح٫ يُي ك٣ُ٤ى٢ٗ ػ٤ِٚ، ٣ٝ٢٘ػ ٣ط٣ٍٚ ٖٓ أْٔغ ً٘ص ئي جُٛٞش ًٛج ٓػَ ٢ُ ًحٕ أٗٚ ٣ٝظٍٜ ؾ٤َٔ، ذٛٞش ٓػِٚ

 ٝٛٞ جُل٘حٕ ذاقٓحِ ج٤ُّٞ ٗٛلٚ ج١ًُ يُي جُل٤٘س، ذحًُِز جُٗؼٌٞ ٣ٗرٚ ذٔح ٗل٢ٓ هٍجٌز ك٢ ٍٓز ٧ٍٝ ٖٝؼٍش ُٜح، ٝضؿ٣ٞىج

 .  ك٢٘ ذؼَٔ ٣وّٞ

 ٓطٜٗىج، ذٌل٤ٚ ٝؾٜٚ ٓفٓ ُِؼٍٛ ٤ُإيٕ أكحم كايج جُطٍػس، هٍخ ٖؿٍز ضكص جُو٤ُِٞس ْحػس ٣٘حّ إٔ ج٤ُٗم يُي ػحوز ٖٓ ًحٕ

 ؿٍم قط٠ ذٚ كطٍذٙ جُهر٤ػس، جُٔىجػرس ٌٝـ ٖٓ ػ٤ِٚ ؾرَ ذٔح ٓ٘ٚ يُي جُٛـ٤ٍ أن٢ ٫ٝقظ جُؼ٤٘٤ٖ، ٓـٔٝ ٣ٍُ ُْ ٝٛٞ

 أكحم كِٔح  جُ٘حتْ ٤ُِٗم جٌُل٤ٖ ٛحض٤ٖ ذٜٔح ٨ٓ جُط٤ٖ ٖٓ هطؼط٤ٖ جُطٍػس ٖٓ ٝأقٍٟ كًٛد ؾ٘ر٤ٚ، ئ٠ُ ًل٤ٚ ٓحيج جُّ٘ٞ ك٢

 ػ٠ِ ْحنطح ٫ػ٘ح ؿحٞرح ج٤ُٗم ٝهحّ جُكح٣ٍٖٞ، ٞكي كأغحٌ ذحُط٤ٖ، ضِطم ػحوضٚ ػ٠ِ ذٌل٤ٚ ٝؾٜٚ فٝٓٓ جُؼٍٛ، ٬ُٛز

 ٓ٘حذغ ٖٓ ج٧ٍٝ جُٔ٘رغ يُي كوىشُ  ٝذًُي ٤ُِطٚ، ك٤ٜح ٣ر٤ص أ٫ ٝأهْٓ جُؼُذس، أَٛ ْٝه٣ٍس جُٛـحٌ، ٝػرع ج٧وخ، هِس

 .  جُل٢٘ ئقٓح٢ْ

 . المدن: البنادر* 

 لبدابل التالٌة:تخٌر الصواب من بٌن ا -س 

  حٌاته؟ فً مرة ألول الفنٌة، واللذة الكاتب َخبر متى -ٔ

 .  وكتاتٌبها بمدارسها للبنادر التبلمٌذ مؽادرة وقت -ب  .  وٌإذن القرآن ٌتلو شٌخه صوت سمع عندما -أ

 . ناقما ساخطا العزبة ٌؽادر أن شٌخه قرر حٌن -د  .  الكرٌم للقرآن شٌخه تبلوة ٌحاكً كان حٌن -ج

  جمٌل؟ بصوتٍ  ٌتمتع أنه الكاتب عرؾ كٌؾ -ٕ

 .  صوته ومدحوا تبلوته سمعوا من بعض آراء من  -أ

 .  الكرٌم القرآن حفظه الذي شٌخه تبلوة محاكاته طرٌق عن -ب

 .  الكرٌم القرآن ٌتلو عندما بها ٌشعر كان التً اللذة خبلل من -ج

 .  جمٌل عذب صوته شٌخ ٌد على الكرٌم القرآن تلقً طرٌق عن -د
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   البٌت؟ فً القرآن ٌعلمه شٌخا للكاتب أحضروا لماذا -ٖ

 .  العزبة عن الكتاب بعد عن وتعوٌضا الصٌفٌة، اإلجازة لوقت استثمارا -أ

 . الفنً بالجمال إحساسه الصبً لدى ٌنمً حتى الصوت، بجمال الشٌخ لتمتع -ب

 . الترعة شاطا على وٌإذن بٌتهم، فً ٌقٌم فالشٌخ العزبة؛ فً مسجد ٌوجد ال -ج

 . عملهم أثناء الصلوات بؤوقات وٌعلمهم دٌنٌة، دروسا العزبة أهل لٌعطً -د

 .  قبلها بما ،“  به فتربص“ عبارة بٌن العبلقة استنتج -ٗ

 . نتٌجة -د     .               تعلٌل -ج  .                تفصٌل -ب  .             استدراك -أ

 التً الخبٌثة المداعبة بعد بؤسرها العزبة مؽادرة على ٌصرُّ  الشٌخ جعل الذي بالسبب ُتنبِا التً العبارة ٌلً مما حدد -٘

 . الصبً بها قام

  النََّصبِ  فً العٌش لذٌذ فإنَّ  واْنَصبْ          تفارقهم عمن عوًضا تجد سافرْ  -أ

 . بمقادٌر تجري األمور فإن األنفس؛ بعزة الحوابج اطلبوا -ب

 . المسًء ٌد على ٌؤخذون وال قدرهم، العلم ألهل ٌجهلون ممن ٌُرجى خٌر ال -ج

 .النصٌحة ٌقبلون وال ٌتناصحون، ال قوم فً خٌر ال -د

 .جمٌل كل إلى تنجذب بفطرتها اإلنسانٌة النفس أنَّ  على ٌدلُّ  ما النص من هات -ٙ

 . الفنً بالجمال لً انفعال أول كان متى بالضبط أذكر لست  -أ

 . اآلٌات من إٌاه ٌلقننً ما أحفظ فكنت محاكاته، على لً حافزا الشٌخ هذا بصوت اإلعجاب انك -ب

 .  الجمٌلة القرآنٌة التبلوة صورة اتخذ مظاهره من مظهر أول لعل -ج

 .ساعة الكرٌم القرآن وٌتلو ساعة، وٌحفظنً ٌعلمنً الصـوت، جمٌـل أحضـروه الذي الشٌخ ذلك كان -د

 ( ٢ٍٗٝhttps://dardery.site/archives/7371 ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط) 
 

 ( اقرأ، ثم أجب:8ٔالقطعة)

 جُى٤ٗح أٜٗحٌ أػظْ ٌقِس

 ػ٠ِ ٓطلٞهح ٓطٍج، ٤ًِٞ 9ٙ9٘ٙ ٣ٔطى ذطٍٞ جُؼحُْ، أٜٗحٌ أ٠ٍٞ ج٤َُ٘ ٍٜٗ جُؼح٤ُٔس ٨ٌُهحّ ٣ٌٌٌٞو ؾ٤٘٤ّ ْٓٞٞػس جػطٔىش

 ُِٔٛد، ٫ٞٚٝ جُٔ٘رغ، ٖٓ جُؼؿ٤رس جُط٣ِٞس ٌقِطٚ جُؼظ٤ْ ج٤َُ٘ ٣وطغ. ج٤َُ٘ ٍٜٗ ذؼى جُؼحُْ أٜٗحٌ أ٠ٍٞ غح٢ٗ ج٧ٓحَٕٝ، ٍٜٗ

 ؾ٤ٔؼٜح وُٝس، ػٍٗز ئقىٟ قىٝو ٓهطٍهح ٝجُٞو٣حٕ، ٝجُٔٓط٘وؼحش جُٛهٌٞ ػرٍ ٓٓحٌٙ ٓؼى٫ أْٔحءٙ، ٓرى٫ ٌٝجكىٙ، ؾحٓؼح

 ٝؾ٘ٞخ ٝجُٓٞوجٕ، ٍٓٛ: ٖٓ ٬ً ج٤َُ٘ قٜٞ وٍٝ ٝضْٟ ج٤َُ٘، قٜٞ وٍٝ ػ٤ِٜح أ٠ِن ك٤ْ ئ٤ُٚ، ج٫ٗطٓحخ ٍٖف ٗحُص

 .ٝئ٣ٌط٣ٍح جُى٣ٔوٍج٤٠س، ٝجٌُٞٗـٞ ٝذٌٞٝٗى١، ٌٝٝجٗىج، ٝضُ٘ج٤ٗح، ٤٘٤ًٝح، ٝأٝؿ٘ىج، ٝئغ٤ٞذ٤ح، جُٓٞوجٕ،

 جُٛهٌٞ ػرٍ ٌقِطٚ ٣ٓطٌَٔ غْ ٤ًٞؾح، ذك٤ٍز ٣َٛ قط٠ ٓطٍج ٤ًِٞ 7ٓ ٓٓحكس ٣ٝوطغ ك٤ٌط٣ٌٞح، ذك٤ٍز ٖٓ ٌقِطٚ ج٤َُ٘ ٣ٝرىأ

 جُٓٞوجٕ، ؾ٘ٞخ ئ٠ُ ٓطؿٜح ٣ـحوٌٛح غْ ذحْٜٔح، ٣ٓٔٞٗٚ ٝٛ٘حى أُرٍش، ذك٤ٍز ئ٠ُ ٣َٛ قط٠ ، ًْ ٓٓ٘ ُٔٓحكس ٝجُٞو٣حٕ

 ٓ٘طوس ٗكٞ ٣ٝطؿٚ أْٞج، ذٍٜ٘ ك٤ِطو٢ ٌقِطٚ ٣ٝٓطٌَٔ ،«جُؿرَ ذكٍ» ئ٠ُ ٛ٘حى جْٔٚ ٣ٝطـ٤ٍ ك٫ٞ، ٬ٍٖ ػرٍ ٣طىكن ٝٛ٘حى

 ج٧ذ٤ٝ، ج٤َُ٘ ئ٠ُ جْٔٚ ٣ٝطـ٤ٍ جُٓٞذح٠، ذٍٜ٘ ٣ِطو٢ غْ أنٍٟ، ٍٓز ُططؿٔغ ضؼٞو غْ ٤ٓحٛٚ كططلٍع جٌُػ٤لس جُٔٓط٘وؼحش

 ُٝٚٞٚ ٝػ٘ى جُٓٞوجٕ، ؾ٣ٌٜٞٔس قىٝو ٓهطٍهح جُٓٞوجٕ ؾ٘ٞخ ٓـحوٌج ؾ٣ٍحٗٚ، ك٢ ٣ٝٓطٍٔ جُٗٔحٍ، ٗكٞ ٓٓحٌٙ ٣ٝـ٤ٍ

 ٣ٗن ذؼىٛح ج٤َُ٘، ٍٜٗ ٠ٔٓ٣ ٛحوٌ ٝجقى ٓٓحٌ ك٢ ٤ٓحٜٛٔح ٝضطكى ج٧ٌَم، ذح٤َُ٘ ٛ٘حى ٣ِطو٢ جُه٠ٍّٞ، جُٓٞوج٤ٗس جُؼحٚٔس

 ُٚ، َّللا أٌجوٛح جُط٢ ؿح٣طٚ ئ٠ُ ٓ٘طِوح ٓؼٚ ٣ٝطكى ػطرٍز، ٍٜٗ ٌٝجكىٙ ذأنٍ ٣ِطو٢ ونُٜٞح ٝهرَ ٍٓٛ، ٚٞخ ٓطؿٜح ٣ٍ٠وٚ

 جُٔط١ْٞ، جُركٍ ْٞجقَ ئ٠ُ ٫ٞٚٝ جُـٍخ، ئ٠ُ ٤ٌٖى ٝكٍع جٍُٗم، ئ٠ُ و٤ٓح٠ كٍع: كٍػ٤ٖ ئ٠ُ ٍٓٛ أٌٜ ػ٠ِ ٓطلٍػح

 .٤ٚٝىج ٝضؿحٌز ٝٗو٬ ٌَٝجػس، ٣ٌح ٝجُ٘ٔحء؛ جُك٤حز أٌٜٞح ٝجٛرح جُىُطح، ٌٓٞٗح ٍٓٛ ئ٠ُ ج٤َُ٘ ٣َٛ

 ٢ٛٝ جٍُٗم، ك٢ ذٌْٞؼ٤ى ئ٠ُ جُـٍخ ك٢ ج٩ٌْ٘ى٣ٌس ٖٓ ج١ٍُٛٔ جُٓحقَ ٖٓ ٓطٍج ٤ًِٞ ٕٔٗ ٠ٍٞ ػ٠ِ ج٤َُ٘ وُطح ٝضٔطى

 ٣ٝكَٔ. ٍٓٛ ٌْحٕ ٗٛق ٖٓ ٣وٍخ ٓح أ١ ٗٓٔس، ٤ِٕٓٞ ٓٗ قٞج٢ُ ػ٤ِٜح ٣ٝؼ٤ٕ جُؼحُْ، ك٢ ج٧ٜٗحٌ وُطح أًرٍ ٖٓ ٝجقىز
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 ػ٠ِ ًر٤ٍ أغٍ ًٛٙ جُط٢ٔ ٤ٌُٔٝحش جُكر٤ٗس، جُٜٟرس ٖٓ ٓؼظٜٔح ٣أض٢ ٣ْٞ٘ح، جُط٢ٔ ٖٓ ٠ٖ ٤ِٕٓٞ ٓٔٔ قٞج٢ُ ج٤َُ٘ ٍٜٗ

 .ج٤ُٔحٙ ٖٓ جُٔوحٓس جُٓىٝو ٓهُٕٝ ٝضوَِ ٞلط٤ٚ، ػ٠ِ جُطٍذس نٛٞذس ضؿىو ق٤ع جُكٜٞ، وٍٝ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 جٌنٌس؟ موسوعة وفق العالم أنهار على النٌل نهر تمٌز بم . ٔ

 المستفٌدة الدول عدد -د  .  مٌاهه حجم -ج  . مجراه طول -ب   .  مجراه بسعة -أ

 العالم؟ فً دلتا أكبر تقع أٌن -ٕ

 .ورشٌد دمٌاط فً النٌل فرعً بٌن مصر -ب  . السوباط نهر ضفاؾ على السودان جنوب -أ

 .فٌكتورٌا بحٌرة ضفاؾ على إثٌوبٌا -د  . واألزرق األبٌض النٌلٌن التقاء عند السودان -ج

 .الثالثة والفقرة الثانٌة الفقرة بٌن العبلقة استنتج  -ٖ

 .لٌلد بعده رأي -د  . نتٌجة تلٌها مقدمة -ج  . تفصٌل بعد إجمال -ب . إجمال بعد تفصٌل -أ

 .«النٌل» مسمى النهر فٌها ٌتخذ التً المرحلة استنتج  -ٗ

 .فٌكتورٌا هضبة من الؽزٌرة األمطار مٌاه انحدار -أ

 .عطبرة نهر بمٌاه األزرق النٌل مٌاه امتزاج -ب

 .النٌل دلتا وتكون ودمٌاط رشٌد فرعً إلى النهر مٌاه تفرع  -ج

 .لخرطوما مدٌنة عند واألزرق األبٌض النٌلٌن التقاء -د

 .للدلتا الخصبة التربة تكونت كٌؾ تفسر التً المقولة ٌلً مما حدد  -٘

 .ورشٌد دمٌاط فرعً إلى مصر دخوله عند النهر مٌاه تفرع -أ

 .النهر ضفتً على بالزراعة مصر سكان نصؾ من ٌقرب ما اشتؽال -ب

 . المٌاه من مخزونها وتراجع المقامة، السدود فتحات فً الطمً تراكم -ج

 .السنٌن آالؾ عبر وتراكمه النهر مٌاه تحمله الذي الطمً ترسب  -د

 ( .النٌل هبة مصر: ) هٌرودوت» مقولة مع ٌتفق ما الموضوع من هات  -ٙ

 .معه وٌتحد عطبرة نهر روافده بآخر ٌلتقً دخولها وقبل ، مصر صوب متجها طرٌقه النٌل ٌشق -أ

 .وصٌدا وتجارة ونقبًل  وزراعة رٌا والنماء؛ الحٌاة أرضها واهبا الدلتا، مكونا مصر النٌل ٌصل  -ب

 .الحبشٌة الهضبة من معظمها ٌؤتً سنوٌا، الطمً من طن ملٌون ٓٔٔ حوالً النٌل ٌحمل -ج

 .ضفتٌه على التربة خصوبة تجدد حٌث الحوض، دول على النٌل ٌحملها التً الطمً كمٌة تإثر -د

 الخرسانٌة المبانً وٌقٌمون الزراعٌة، األراضً تربة ٌجرفون من تجاه مبررا رأٌا للموضوع فهمك ضوء فً اكتب -7

 .علٌها

 .لمصر هللا وهبها التً الرٌفٌة الطبٌعة ونؽٌر خرسانٌة، مبانً إلى الزراعٌة األراضً تحوٌل ٌجوز ال -أ

 .إرادته ٌملك ال قوته ٌملك ال فمن السنٌن، آالؾ عبر لمصر النٌل وهبها تعوض، ال طبٌعٌة ثروة إهدار ٌجوز ال -ب

 .لمصر الحضاري التطور لمواكبة ضرورة الزراعٌة األراضً على والبناء التربة تجرٌؾ  -ج

 .الصحراء بزراعة تعوٌضها فٌمكن الزراعٌة األراضً على البناء أما مصر، حق فً جرٌمة التربة تجرٌؾ -د

 ( https://dardery.site/archives/7372ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 ( اقرأ، ثم أجب:9ٔالقطعة)

 أذؼحو جُٗه٤ٛس ج٣ٍُٛٔس

أٖحٌ "ؾٔحٍ قٔىجٕ " ك٢ ًطحذٚ إٔ ٍٓٛ ضكطَ ٌٓحٗحً ْٝطحً، ْٞجء ٖٓ ق٤ع جُٔٞٞغ أٝ جُٔٞهغ، ْٝطحً ذ٤ٖ نط٠ٞ  -ٔ

طحش، قط٠ ذ٤ٖ ج٧ؾ٘حِ ٝج٫٬ُٓش ٝجُكٟحٌجش ٝجُػوحكحش، ٤ُّٝ ٓؼ٠٘ ًٛج إٔ جُطٍٞ ٝجُؼٍٜ ٝذ٤ٖ جُوحٌجش ٝجُٔك٤

ج٤٣ٍُٖٛٔ أٓس ٗٛق، ٌُٖٝ ذٔؼ٠٘ أٓس ١ْٝ، ٓطؼىوز جُؿٞجٗد ٝج٧ذؼحو ٝج٥كحم ٝجُػوحكحش، ٓٔح ٣ُػ١ٍ جُٗه٤ٛس جُو٤ٓٞس 

 ٝجُطح٣ٌه٤س ٣ٝرٍَ ػرو٣ٍس جٌُٔحٕ.

ُٞس ٖٓ ٓ٘حذغ ج٤َُ٘ ك٢ هِد أك٣ٍو٤ح ئ٠ُ ػطرس جُركٍ جُٔط١ْٞ، ٖٓ ق٤ع جُٔٞٞغ: كإ جُطٍذس ج٣ٍُٛٔس ًر٤ثطٜح ٓ٘و -ٕ

ٝضىجنِص ك٤ٜح نط٠ٞ جُؼٍٜ جُٔطرحػىز ٝجُٔطلحٝضس، ٢ٛٝ ضُٔػَ ك٢ جُٜ٘ح٣س قحُس ٗحوٌز ٖٓ ضٍجًد جُر٤ثحش. ًٔح إٔ ج٣٩ٍجو 

حنٜح جُوح٢ْ أٝ جُٔحت٢ ٍُٔٛ ٣أض٢ ٓؼظٔٚ ٖٓ ٍٜٗ ج٤َُ٘، ًٌٝٛج أنًش ٍٓٛ ٓحت٤س ج٤ُْٔٞٔحش وٕٝ إٔ ضأنً ٜٓ٘ح ٓ٘

٠ٌٞذطٜح. ٝضط٤ُٔ ٍٓٛ ذٔكح٤ِٜٚح جٌُُجػ٤س جُٔؼطىُس، ق٤ع ضؿٔغ ذ٤ٖ ٓكح٤َٚ جُركٍ جُٔط١ْٞ  ك٢ ٌَجػطٜح جُٗط٣ٞس ، ذ٤٘ٔح 

 ج٤ُٛل٤س ض٘وِٜح ئ٠ُ جُ٘طحم ج٢ُْٔٞٔ.

ِِٔص ٖٓ قٍ ج٧هح٤ُْ ج٧ٍٝ »ٝ ٖٓ ق٤ع جُٔ٘حل ، ك٤ِهٛٚ جُٔو١ُ٣ٍ ك٢ هُٞٚ:   -ٖ َْ ٝجُػح٢ٗ، ٖٝٓ ذٍو ٍٓٛ ٓطْٞطس جُى٤ٗح، 

 «.ج٧هح٤ُْ جُٓحوِ ٝجُٓحذغ، ٝٝهؼص ك٢ ج٩ه٤ِْ جُػحُع، كطحخ ٛٞجؤٛح ٝٞؼق قٍٛح ٝنق ذٍوٛح 

، ٌذ١  " ؾٔحٍ قٔىجٕ" ذ٤ٖ جُطر٤ؼس ج٣ٍُٜ٘س ٍُٔٛ ٝقٟحٌضٜح، ذطأ٤ًىٙ «ؾـٍجك٤س ٍٓٛ ج٫ؾطٔحػ٤س»ٝك٤ٔح ٠ُٔٓ٣ ذـ  -ٗ

٤ؼ٢ ك٢ ق٤حضٜح ٝئٗٔح ػ٠ِ ٓحء جٍُٜ٘،  ٝ ٛ٘ح ٣ٌٖٔ جُلٍم ك٢ ق٤حز قو٤وس  إٔ ٍٓٛ ذ٤ثس ك٤ٟ٤س ٫ ضؼطٔى ػ٠ِ جُٔطٍ جُطر

جُٔؿطٔغ ج١ٍُٜ٘ ٠ٝر٤ؼطٚ. كل٢ جُر٬و جُط٢ ضؼ٤ٕ ػ٠ِ ٤ٓحٙ ج٧ٓطحٌ ٓرحٍٖز ٣هطٍُ جُٔؿٜٞو جُرٍٟٗ ئ٠ُ قىٙ ج٧و٠ٗ، كرؼى 

١ٍٜ ٫ ذى ٖٓ ضأ٤ّْ ٖرٌس ه٤َِ ٖٓ ئػىجو ج٧ٌٜ ٝجُرًٌ ٣طٞهق جُؼَٔ أٝ ٣ٌحو قط٠ ٓٞػى جُكٛحو. أٓح ك٢ ذ٤ثس ج١ٍُ جُ٘

ًػ٤لس ٖٓ جُطٍع جذطىجًء ٖٓ ه٘ٞجش جُكَٔ ٝه٘ٞجش جُطـ٣ًس ئ٠ُ ٓٓحه٢ جُكوٍٞ، ئيٕ قط٠ ضٌُع ئيٕ ٫ ذى ُي أ٫ًٝ ٖٓ إٔ ضؼ٤ى  

 ض٤ٌَٗ  جُطر٤ؼس.

جٍُٜ٘ ٝجٌُُجػس ذح١ٍُ  ج١ٍُٜ٘ ضهِن ضٟحٌذحً ك٢ جُٔٛحُف ذ٤ٖ جُ٘حِ، ٝضٟؼْٜ ك٢ ٓٞجؾٜس ذؼْٟٜ جُرؼٝ، كرـ٤ٍ ٞر١  -٘

ٝض٘ظ٤ْ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُ٘حِ ٣طكٍٞ ض٣َٞغ جُٔحء ئ٠ُ ٍٚجع ٣كٌٔٚ هحٕٗٞ جُـحخ ، ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ٛرف جُط٘ظ٤ْ ج٫ؾطٔحػ٢ ٠ٍٖحً 

أْح٤ْحً ُِك٤حز ك٢  َ ًٛج ج١ُٔ٘ ، ق٤ع ٣طكطْ ػ٠ِ جُؿ٤ٔغ إٔ ٣ط٘حَُٞج ٠ٞجػ٤س ػٖ هىٌ ٖٓ ق٣ٍطْٜ  نٟٞػح  ُِٓطس أػ٠ِ 

ج١ًُ ض٘ٓؽ « جُٔؿطٔغ ج٤ُٜىٌُٝٞؾ٢ جُ٘ٔٞيؾ٢»ؿ٤ٔغ، ٤ُطأُق ك٢ جُٜ٘ح٣س ٓح ٣ُطِن ػ٤ِٚ ضٟٖٔ جُط٣َٞغ جُؼحوٍ ُِٔحء ذ٤ٖ جُ

 ن٠ٞ٤ٚ ٖٓ غ٬غ٤س: جُٔحء، ٝجُل٬ـ، ٝجُكٌٞٓس.

ئٞحكس ئ٠ُ ٓهح٠ٍ جٍُٛجع جُىجن٢ِ  ٣٘رـ٢ أ٫ ٗـلَ ػح٬ًٓ ٜٓٔح ٣ٜىو جُر٤ثس جُل٤ٟ٤سٖٓ نحٌؾٜح ؛ ك٢ٜ ًٞجقس ٚكٍج٣ٝس،  -ٙ

ٍػحز ٝ جُرىٝ ذحْطٍٔجٌ، ًٝٛج ك٢ يجضٚ ٣ٓطىػ٠ ض٘ظ٤ٔحً ٤ْح٤ْحً ه٣ٞحً ٓطٔحٌْحً ك٢ جُىجنَ، ٝٛٞ ٓؼٍٞس ٠٧ٔحع ٝؿحٌجش جُ

 ٝقىٙ ؾى٣ٍ ذإٔ ٣ؼط٠ جُكٌٞٓس ِْطس ه٣ٞس.

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 ؟"مصر وسطٌة"  الكاتب عرؾ بماذا. ٔ

 والبرودة الحرارة بٌن معتدل هواإها -ب   المتوسط شاطا إلى النٌل منابع من منقولة تربتها -أ 

 .والثقافات واآلفاق واألبعاد الجوانب متعددة -د    أفرٌقٌا قارة فً النٌل منابع قرب وقوعها -ج 

 الكاتب؟ نظر وجهة من المصرٌة الشخصٌة ثراء فً السبب ما. ٕ

 .محاصٌلها تنوع -ب    . فٌها والمتفاوتة المتباعدة العرض خطوط تداخل -أ 

 .مناخها اعتدال -د    الثقافً وتكوٌنها الجؽرافً موقعها وسطٌة -ج 

 .األولى الفقرة سٌاق فً بعدها بما"  والثقافات واآلفاق واألبعاد الجوانب متعددة وسط أمة"  عبارة عبلقة استنتج. ٖ

 .استدراك بعدها وما عمز -د      .دلٌل بعده رأي -ج        . نتٌجة بعده سبب -ب     . تفصٌل بعدها وما إجمال -أ 
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 .فٌضٌة بٌبة مصر أن من الكاتب قصده ما استنتج. ٗ

 .والمتوسطً واإلفرٌقً العربً محٌطها على بحضارتها فاضت -أ 

 مٌاهه على حٌاتها فً واعتمدت النٌل نهر فٌضان من تكونت -ب 

 جانب كل من الصحراء بها تحٌط واحة -ج 

 .المناخٌة ٌماألقال بٌن متوسطة الجوانب متعددة -د 

 .مصر أرض على التارٌخ فً مركزٌة حكومة نشؤة أقدم ٌفسر أن ٌمكن ما المقال فً ورد مما هات. ٘

 .المطر  على تعتمد ال فٌضٌة بٌبة مصر أن حقٌقة بتؤكٌده وحضارتها لمصر النهرٌة الطبٌعة بٌن الكاتب ٌربط -أ 

 الماء توزٌع عدالة تضمن أعلى لسلطة ٌتهمحر من قدر عن طواعٌة ٌتنازلوا أن الجمٌع على ٌتحتم -ب 

 .الشدٌدة األمطار على تعٌش التً الببلد فً األدنى حده على البشري المجهود ٌختزل -ج 

 .الحقول مساقً إلى التؽذٌة  وقنوات  الحمل قنوات من ابتداء الترع من كثٌفة شبكة تؤسٌس ٌجب -د 

 تؤخذ لم لكنها ، الموسمٌة األمطار مناطق بممٌزات  تتمتع اجعله مصر تكوٌن أن على ٌدل ما المقال من هات. ٙ

 .عٌوبها

 .المعتدلة الزراعٌة بمحاصٌلها مصر تمٌزت -أ 

 .باستمرار  والبدو الرعاة وؼارات ألطماع معرضة صحراوٌة كواحة الفٌضٌة فالبٌبة -ب 

 .رطوبتها أو القاسً مناخها منها تؤخذ أن دون الموسمٌات مابٌة مصر أخذت -ج 

 .األدبً حده إلى البشري المجهود ٌختزل مباشرة األمطار على تعٌش التً الببلد فً -د 

 .الزراعة فً المبذول الجهد حٌث من النهر ري على المعتمدة والبٌبة بالمطر الري على المعتمدة البٌبة بٌن وازن. 7

 .المطر ري فً منه أكبر النهر ري فً المبذول الجهد -أ 

 .األدنى حده المبذول والجهد محدودا فٌه السكان تدخل ٌكون كبلهما -ب 

 .السكان من واسعا وتدخبل كبٌر جهد ٌتطلب كبلهما -ج 

 .النهر ري فً منه أكبر المطر ري فً المبذول الجهد -د 

 ( ttps://dardery.site/archives/7373hُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
 

 ( اقرأ، ثم أجب:ٕٓالقطعة)

 هحٍ أقٔى أ٤ٖٓ:

ؾحء ج٤ُٗم ٝؾِّ ػ٠ِ ٤ًٍْٚ ٝؾِٓ٘ح أٓحٓٚ، ًٝحٕ ٤ٖهحً ٝهٌٞجً أ٤ٗوحً ك٢ ِٓرٓٚ، ٣ٗغ ج٬ُٛـ ٖٓ ٝؾٜٚ، ٝذىأ ٣وٍأ  -ٔ"

ًٝحٕ «. أٗص ئيج ٖثص ؾؼِص جُٛؼد ٬ْٜجُِْٜ ٫ َْٜ ئ٫ ٓح ؾؼِطٚ ٬ْٜ، ٝ»جُىٌِ ذؼى إٔ ذَٓٔ ٝقٔىٍ ٝوػح ذوُٞٚ: 

هٍأ ج٤ُٗم ٓطٖ جٌُطحخ  ٝجٍُٗـ كلٜٔطٜٔح ٌُٝ٘ٚ ْرف ذؼى يُي ك٢ ضؼ٤ِوحش ٝجػطٍجٞحش ػ٠ِ  —ٓٞٞٞع جُىٌِ جُٞٞٞء 

 جُؼرحٌز ٝئؾحذحش ػ٠ِ ج٫ػطٍجٞحش ُْ أكْٜ ٜٓ٘ح ٤ٖثًح.

ي٢٘ٛ ٝأنًش أكٌٍ ٝأْطؼ٤ى ك٢ يًٍٟ جُٔىٌْس ٝذؼى إٔ أقٍٟش ًَ ي٢٘ٛ ٝٝؾٜص ئ٤ُٚ ًَ جٗطرح٢ٛ ُْ أكْٜ أ٣ٟحً، كٍٗو   -ٕ

جُط٢ ً٘ص ك٤ٜح ٝو٢ٌْٝ جُط٢ ً٘ص أكٜٜٔح ٝأضلٞم ك٤ٜح، ٝأٚىهحت٢ ج٣ًُٖ ً٘ص أَجِْٜٓ ك٢ جُلَٛ، ٝٛإ٫ء جُطِرس ج٣ًُٖ 

أٓح٢ٓ ٤ُّٝ ٢ُ ذْٜ ِٚس، ٝأْرف ٝأْرف ك٢ جُه٤حٍ، غْ ٣ؼٞو ي٢٘ٛ ئ٠ُ ٓح ٣ِو٤ٚ ج٤ُٗم، كأؾىٙ ك٢ جُؿِٔس ٗلٜٓح ٝك٢ 

 طٍجٞحش ٝج٩ؾحذحش ٗلٜٓح، ٣ٝٓأٍ ذؼٝ جُطِرس أْثِس ك٬ أكْٜ ٓح ٣ٓإُٔٞ، ٣ٝؿ٤د ج٤ُٗم ك٬ أكْٜ ٓح ٣ؿ٤د، ج٫ػ

ًٝحٕ ًٛج ٣ٞٓح ٗٔٞيؾ٤حً ؾٍش ج٣٧حّ ذؼىٙ ػ٠ِ ٗٔطٚ، ُْ أضوىّ ك٢ جُلْٜ ُْٝ أْطٓؾ ج٧ِْٞخ. ٝكٌٍش ٬٣ٞ٠ ك٢ ػٞوض٢  -ٖ

٫ٝقص ٢٘ٓ ٍٓز ٗظٍز ئ٠ُ كط٤٤ٖ أ٤ٗو٤ٖ ك٢ ٓػَ ٢ْ٘، ٣ِرٓحٕ  ئ٠ُ جُٔىٌْس كِْ أْططغ، ٝك٢ ٣ٍ٠وس ٍُِٜخ كِْ أٝكن؛

٬ٓذّ أ٤ٗوس، ٝضىٍ ٓظحٍٛٛٔح ٝأٗحهطٜٔح ػ٠ِ جُ٘ؼٔس. كؼِٔص جُك٤ِس ُِطؼٍف ذٜٔح كايج ٛٔح كط٤حٕ هح٣ٍٛحٕ ٖٓ أذ٘حء جُؼِٔحء 

ٔح، ٝأٖطحم ئ٠ُ َٓء ٢َ٘ٓ ًأذ٢، ٌُٜٝ٘ٔح ٓى٬ُٕ ك٢ ذ٤ٞضٜٔح، ٝك٢ ٓؼحِٓس أذ٣ٜٞٔح ُٜٔح، ًٝ٘ص أضِٜق ػ٠ِ ٚىجهس كٛحوهطٜ

ك٬َٓطٜٔح، ٝػِٔص أغ٘حء قى٣ػٜٔح إٔ ٌَُ ٜٓ٘ٔح نُجٗطٚ ٢ٛٝ ؾُء ٖٓ و٫ٝخ ك٢ ٌٝجم ٖٓ أٌٝهس ج٧ٍَٛ، ٣ٟغ ًَ ٜٓ٘ٔح 

https://dardery.site/archives/7373
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ك٤ٜح كٍٝز ٗظ٤لس ٣ؿِّ ػ٤ِٜح ك٢ جُىٌِ قط٠ ٫ ضطٓم غ٤حذٚ، ٝٗؼ٬  أٚلٍ ٣ِرٓٚ ك٢ ٌؾ٤ِٚ ئيج ْحٌ ك٢ ج٧ٍَٛ قط٠ ٣كحكظ 

 ػ٠ِ ٗظحكس ؾٌٞذٚ.

كلؼِص كؼِٜٔح ٝضأٗوص ضأٗؤٜح، ٌُٖٝ ًحٕ يُي ٖٓ ٌٝجء أذ٢ ٧ٗٚ ٫ ٣كد ج٧ٗحهس ٫ٝ جُرٍٜؾس، ٌٝأ٣طٜٔح ٣ٌٗٞجٕ ٓٔح   -ٗ

أٌٖٞ ك٬ ٣لٜٔحٕ ًٔح أ٢ٗ ٫ أكْٜ ٫ٝ ٣ٓطل٤ىجٕ ًٔح أ٢ٗ ٫ أْطل٤ى، ٝجهطٍـ أقىٛٔح إٔ ٍٜٗخ ٖٓ ذؼٝ جُىٌِٝ، ِٝٗطّٔ 

 ج٧ٗظحٌ.....، ًٝ٘ص أيٛد ئ٠ُ ذ٤ط٢ ٓىػ٤حً أ٢ٗ ه٤ٟص جُٞهص ك٢ جُىٌِ ٝجُطك٤َٛ." ٌٓحًٗح ك٢ ج٧ٍَٛ ذؼ٤ىجً ذؼٝ ج٢ُٗء ػٖ

 تخٌر الصواب من بٌن البدابل التالٌة: -س 

 الثالثة؟ الفقرة فً الفتٌٌن مصادقة فً رؼبته الكاتب برر بما. ٔ

 .عمره مثل وفً العلماء أبناء من أنهما -ب   . األنٌقة المبلبس وٌلبسان قاهرٌان أنهما -أ 

 .األزهر من الهروب على معهما اتفاقه -د   . أصدقاء إلى وحاجته بالفراغ شعوره -ج 

 الشٌخ؟ كبلم عن ٌشرد الكاتب كان متى. ٕ

 .وٌشرحه الكتاب  متن الشٌخ ٌقرأ عندما -أ 

 .المتن على العلماء شروحات قراءة فً الشٌخ ٌطٌل عندما -ب 

 .فٌها تفوقه تذكرٌا وٌستعٌد مدرسته فً ٌفكر حٌن -ج 

 .المتؤنق بزٌهما القاهرٌٌن الزمٌلٌن إلى بالنظر ٌنشؽل حٌن -د 

 ".األنظار عن الشًء بعض بعٌدا األزهر فً مكانا ونلتمس:"  األخٌرة الفقرة فً قوله داللة استنتج. ٖ

 .الشٌخ كبلم ٌستسٌؽوا لم أنهم ٌإكد -ب . األزهر فً فراؼهم وقت قضاء فً رؼبتهم عن ٌعبر -أ 

 تصرفهم بخطؤ لشعورهم التخفً فً رؼبتهم ٌظهر -د  . دروسهم فً أكثر تركٌز إلى حاجتهم ٌظهر -ج 

 ".نمطه على بعده األٌام جرت نموذجٌا ٌوما هذا وكان:" الثالثة الفقرة فً الكاتب قول داللة استنتج. ٗ

 .باألزهر دراسته مسار فً الٌوم هذا تؤثٌر إظهار -أ 

 منه أسوأ كان تبله ما قسوته رؼم الٌوم هذا أن بٌان -ب 

 .الٌوم هذا وتٌرة على سارت األزهر فً دروسه أن بٌان -ج 

 .األزهر فً لدروسه الكاتب استٌعاب بداٌة كان الٌوم هذا أن إظهار -د 

 لحرصوا ، التواضع: خصال ثبلث المتعلم فً كان إذا العالم بكبلم المتعلم ٌنتفع إنما:" العلم طلب آداب فً قٌل مما. ٘

 "العلم وتعظٌم التعلم، على

 .الدراسة صعوبة من شكواه على للتؽلب الكاتب ٌحتاجها التً الصفة -السابقة للعبارة فهمك ضوء فً – توقع

 البهرجة عن والبعد التواضع -ب     التعلم على والحرص المثابرة -أ 

 السوء رفقاء تجنب -د     النفاق عن والبعد الصراحة -ج 

 .الثالثة الفقرة سٌاق فً قبلها بما"  وهً جزء من دوالب فً رواق من أروقة األزهر"  عبارة بلقةع استنتج. ٙ

 .تعلٌل لما قبله -د       .توضٌح بعد إبهام -ج          نتٌجة لما قبله  -ب      . تفصٌل بعد إجمال -أ 

 ( https://dardery.site/archives/7370ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ جُكَ جٞـ١ جٍُجذ١    ) 
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 : القصةسادسا 
 

  

 

 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 251

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 

 

 

 

 ملخص الفصل

& حوار بٌن )جبلل الدٌن( وابةن عمةه وزوج أختةه األمٌةر )ممةدود( حةول موقةؾ السةلطان )خةوارزم شةاه( عنةدما تحةرش 

ر بةذلك مةن دخةول الةببلد وارتكةاب فظةابعهم الوحشةٌة ، ولكةن )احتّك( بالتتار ، فرأى )جبلل( أن والده أخطؤ ألنه مكةن التتةا

 )ممدوداً( دافع عن ملكه الذي مات شهٌداً . 

& وأخذا ٌتذكران فظابع التتار وٌبكٌان على ما أصاب أسرتٌهما خاصة نساء القصر ومنهم )أم خوارزم( وأخواته واألمٌر 

( أخذ ٌستحث السلطان )جبلل( على استكمال مسٌرة والةده فلعةل الصؽٌر )بدر الدٌن بن جبلل الدٌن( ، ولكن األمٌر )ممدود

هللا ٌجعل نهاٌة التتار على ٌدٌه ، وقد اتهم )جبلل الدٌن( ملوك العرب والمسلمٌن فً مصر والشةام والعةراق بالتخةاذل فةً 

 نجدة والده .

توجةه إلةى الؽةرب حٌةث ملةوك & وقد رأى السلطان )جةبلل الةدٌن( ضةرورة تحصةٌن مملكتةه فٌضةطر التتةار إلةى تركهةا وال

المسلمٌن المتقاعسٌن إال أن )ممةدوداً( رأى أنةه لةن ٌسةتطٌع حماٌةة بةبلده إذا مّكةن التتةار مةن عقةر الةببلد ؛ ألن التتةار لةن 

ٌتوجهوا ؼرباً إال بعد القضاء على ُملكه ، لذا ٌجةب الخةروج لمبلقةاتهم خةارج )ؼزنةة( ، وقةد اقتنةع السةلطان أخٌةراً وأثنةى 

                                                                                                        عمه وقدرته على محاجاته ومؽالبته رأٌه ، واتفقا على االستعداد للحرب . ثم توجه كل منهما إلى فراشه .                             على ابن 

 جبلل الدٌن واألمٌر ممدود؟ وماذا كانا ٌفعبلن ؟أٌن دار الحوار بٌن السلطان  (ٔ

 ك٠ هٍٛ جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ) ذـُٗس (،  ًٝحٗح ٣ِؼرحٕ جُٗطٍٗؽ . : جـ 

 وضح حدود الصلة بٌن السلطان جبلل الدٌن واألمٌر ممدود .  (ٕ

 ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ٛٞ جذٖ ػْ جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ َٝٝؼ أنطٚ ٣ٍَٝٝٙ . : جـ 

 وما رد األمٌر ممدود؟, جبلل الدٌن لؤلمٌر ممدود بشؤن تحّرش )احتكاك( أبٌه بقبابل التتار ؟ ما الذي قاله السلطان  (ٖ

ُٝظـَ ذ٤٘٘ـح ، ُرو٤ص ضحتٜس ك٢ ؾرـحٍ جُٛـ٤ٖ ٝهلحٌٛـح ؛ ؿلٍ َّللا ٧ذ٢ ْٝحٓكٚ ُٞ ُْ ٣طكٍٔ ذورحتَ جُططحٌ جُٔطٞقٗس  : جـ 

أٗٚ ؾحو )ٞك٠( ذ٘لٓٚ ك٠ ْر٤َ جُىكحع ػٖ ذ٬و ج٩ْـ٬ّ  قٓرٚٓٔىٝو أٗٚ )نٞجٌَّ ٖحٙ (  ج٤ٓ٧ٍ ٌٝو . ٝذ٤ْٜ٘ ْى ٤٘ٓغ 

ٝهى  َ ٣وحضِْٜ ٣ٝؿحُىْٛ ؾ٬وج ٫ ٛـٞجوز ك٤ـٚ ئُـ٠ إٔ ًرـح  ذـٚ جُكـظ ، كٔـحش ٖـ٣ٍىج ٝق٤ـىج كـ٠ ؾ٣ُـٍز ٗحت٤ـس ، ك٤ؿـد أ٫  ،

 .ِٗٞٓٚ ئ٫ ذٔوىجٌ

 ضح .وضح الفظابع التً ٌرتكبها التتار فً حروبهم . . أو التتار رسل دمار وخراب . و   (ٗ

 جُلظحتغ جُط٢ ٣ٍضٌرٜح جُططحٌ ك٢ قٍٝذْٜ :    : جـ 

 ٫ ٣ىنِٕٞ ٓى٣٘س ئ٫ ٝ ٣ىٍٜٓٝٗح ٣ٝأضٕٞ ػ٠ِ ج٧نٍٟ ٝج٤ُحذّ ك٤ٜح . -  ٔ     

 ٣ٜٝطٌٞج أػٍجٜ ٗٓحتٜح .،٣ٝروٍٝج ذطٕٞ قٞجِٜٓح ، ٣ًٝذكٞج أ٠لحُٜح  ،٫ٝ ٣طٌٕٔ٘ٞ ٖٓ أٓس قط٠ ٣وطِٞج ٌؾحُٜح -  ٕ     

 دٌن ؟ وما موقؾ ممدود ؟ ولماذا ؟ما سبب بكاء جبلل ال (٘

٧ٗٚ ضًًٍ ٓح ٝهغ ُِ٘ٓٞز ٖٓ أِٜٛٔح ق٤٘ٔح ذؼع ذٜٖ نٞجٌَّ ٖحٙ ٖٓ جٍُٟ ذؼـى إٔ أ٣وـٖ ذح٣ُُٜٔـس ٓـٖ جُططـحٌ ؛ ُـ٤ِكوٖ   : جـ 

ٟـٞج ذؿ٬ٍ جُى٣ٖ ك٠ ؿُٗس،  ٝذؼع ٓؼٜٖ ذح٧ٓٞجٍ ٝجًُنحتٍ جُط٠ ُـْ ٣ٓـٔغ ذٔػِٜـح ، كؼِـْ جُططـحٌ ذـًُي؛  كطؼورـٞج جُ٘ٓـٞز ،ٝهر

 ػ٤ِٜٖ، ٝأٌِْٖٞٛ ٓغ ج٧ٓٞجٍ ٝجًُنحتٍ ئ٠ُ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ك٠ )ٍْٔه٘ى( .

 ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جُرٌحء ٓٞجْحز ُٚ ًٔح إٔ جُٔٛحتد ضؿٔغ جُٔٛحذ٤ٖ . ٖحٌى ٓٔىٝو ٝهى

 كٌؾ وقعت أم )خوارزم شاه( وأخواته فً األسر ؟  (ٙ

كؼـٍف جُططـحٌ أٜٗـْ كـ٢ ٠ـ٣ٍوْٜ ئُـ٠ ؿُٗـس ؛  ٝأ٣وٖ ذح٣ُُٜٔس، ذؼػٜٖ نٞجٌَّ ٖحٙ ٖٓ )ج١ٍُ( ق٤ٖ ضلٍم ػ٘ٚ ػٌٍٓٙ   : جـ 

 ٝهرٟٞج ػ٤ِٜٖ ك٢ جُط٣ٍن . ،كطؼورٖٞٛ 
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 ماذا تمنى جبلل الدٌن من والده تجاه النسوة ؟ وما الذى رجحه فى موت أبٌه ؟  (7

ق٤ٖ ذِـٚ ض٠٘ٔ ٖٓ ٝجُىٙ إٔ ٣وطِٜٖ ذ٤ىٙ ، أٝ ٣ىكٜٖ٘ أق٤حء ك٠ جُطٍجخ أٝ ٣ـٍهٜٖ ك٠ جٍُٜ٘، ٝهى ٌؾف ٓٞش أذ٤ٚ ؿٔحً  : جـ 

 . أٍٓ جُ٘ٓحء

 س. لماذا ٌؤس جبلل الدٌن من االنتصار على التتار ؟ وما موقؾ ممدود منه ؟ (8

٧ٗٚ ٝؾى ٗلٓٚ أهَ ٖٓ ٝجُىٙ ك٠ ًَ ٖة ،كوى ًحٕ ٝجُىٙ ٣ِٔي ٖٓ جُلٍْحٕ ػ٣ٍٖٗ أُلح ك٠ )ذهحٌٟ( ٝنٕٔٓٞ أُلحً كـ٠  : جـ 

ِٖ ػ٘ٚ ًٛٙ جُؿكحكَ ٤ٖثًح ، ًٔح إٔ ٗلٞي جُططحٌ هـى جٖـطى )ٍْٔه٘ى( ٝأٞؼحكٜح ٓؼٚ ،  ٝٓغ يُي كوى جُّٜٗ ٝجُىٙ ٖٓ ج ُططحٌُْٝ ضُـ

 ٌِٝٓٞج ًػ٤ٍجً ٖٓ جُر٬و ٝوجٗص ُْٜ نٍجْحٕ ٝٓؼظْ جُر٬و جُٔؿحٌٝز ك٤ٌق ٣طٔغ ٛٞ ك٠ ج٫ٗطٛحٌ ػ٤ِْٜ .

ذـ٬و ٌػح٣ـحٙ ئٗي جذٖ نٞجٌَّ ٖحٙ ٝن٤ِلطٚ ػ٠ِ ذ٬وٙ ؛ ٣ٝؿد أ٫ ض٤ـأِ ٓـٖ ٣ُٛٔـس ػـىٝٙ ، ٠ٝـٍوٙ ٓـٖ  كوحٍ ُٚ ٓٔىٝو -

،ٝهى ًحٗص جُكٍخ ْؿح٫ً ذ٤ٖ نٞجٌَّ ٖحٙ ٝجُططحٌ ؛ كطـحٌز ٣ٜـُْٜٓ ٝأنـٍٟ ٣ُٜٓٞٗـٚ ،  ٝئٕ  ًـحٕ نـٞجٌَّ ٖـحٙ هـى ٓـحش 

 كإ  ٍْٙ ق٠ُّ ك٤ي ُْ ٣ٔص ، ُٝؼَ َّللا ٣ٍ٘ٛ ذي ج٬ْ٩ّ ، ٣ٝؿؼَ ٜٗح٣س ج٧ػىجء ػ٠ِ ٣ى٣ي .

 

                                               كةةةةةةةان متشةةةةةةةابماً . وضةةةةةةةح ذلةةةةةةةك .حةةةةةةةاول األمٌةةةةةةةر ممةةةةةةةدود التهةةةةةةةوٌن علةةةةةةةى السةةةةةةةلطان ولكةةةةةةةن السةةةةةةةلطان   (9

كوى جٖطى ْـحػى ؛ ٌُٖٝ جُِٓطحٕ ٌأٟ يُي أٍٓجً ػ٤ٍٓجً ، ؾـ : هحٍ ٓٔىٝو ُِِٓطحٕ ُؼَ َّللا إٔ ٣ؿؼَ ئٗوحي جُٓرح٣ح ػ٠ِ ٣ى٣ي 

ٚ ٣٘طِـن ٜٓ٘ـح ٤ُهـٍخ ٣ٝـىٍٓ كِوـى ػظـْ ٝجضهً ٠ـحؿ٤طْٜ ْـٍٔه٘ى هحػـىز ُـ، جُططحٌ ٝجْطُٞٞج ػ٠ِ نٍجْحٕ ٌِٝٓٞج ٛٔىجٕ 

 ِْطحْٜٗ ٝهٟٞ ٖأْٜٗ .                               

 الم السلطان جبلل الدٌن خلٌفة المسلمٌن وملوكهم وأمراءهم فً بؽداد ومصر والشام .. ما سبب هذا اللوم ؟  (ٓٔ

ٌُٝـْٜ٘ ُـْ ٣ٜرـٞج ُطِر٤ـس ، ٤ٖ ٓـٖ جُططـحٌ ًحٕ ْرد ضٞؾ٤ٚ جُِّٞ : ٛٞ أْٜٗ ٣ؼِٕٔٞ ذٔح قَٛ ُؿُء ٓـٖ ذـ٬و جُٔٓـِٔ  : جـ 

 جُ٘ىجء ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ج٫ْط٘ؿحو ذْٜ ًػ٤ٍج .

 لكل من السلطان جبلل الدٌن واألمٌر ممدود رأى فً قتال التتار . وضح ذلك  وبٌن إلى أي األراء تمٌل ؟ ولماذا ؟. (ٔٔ

ئُــ٠ ج٫ضؿــحٙ ئُــ٠ جُـــٍخ ٗكــٞ ِٓــٞى ٌأٟ جُٓــِطحٕ ؾــ٬ٍ جُــى٣ٖ : ٛــٞ ضكٛــ٤ٖ قــىٝو ذــ٬وٙ ٝذــًُي ٤ْٟــطٍ جُططــحٌ  : جةةـ 

 ج٤ُِٖٔٓٔ جُٔطوحػى٣ٖ ٝجُٔطوحػ٤ٖٓ .

ٌأ١ ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو : ٛٞ ضؿ٤ٔغ جُؿٔـٞع ُٔ٘ـحؾُز )ٓوحضِـس( ٛـإ٫ء جُططـحٌ ؛ ٧ٕ جُٓـِطحٕ ٫ ٣ٓـطط٤غ قٔح٣ـس ذـ٬وٙ ٓـٖ     -

ِـىٓحٌ ئيج ٛحؾٔـٚ جُططـحٌ ك٤ٜـح ، ٧ٕ جُططحٌ ُٖ ٣طٞؾٜٞج ئ٠ُ جُـٍخ قط٠ ٣٘طٜٞج ٖٓ جٍُٗم ، ًٔح أٗـٚ ْـ٤ؼٍٜ ذـ٬وٙ ُجُططحٌ 

 ٝئيج ُّٛ ٤ْكٍّ ٗلٓٚ ٖٓ جُلٍٚس جُػح٤ٗس.

ٝأ٤َٓ ئ٠ُ ٌأ١ ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ق٤ع ٣ِوحْٛ ذؼ٤ىجً ػٖ ذ٬وٙ كإ جٗطٍٛ ًحٕ ذٜح ، ٝئٕ جُّٜٗ ًحٗص ذ٬وٙ  ٍٜجً ٣ٓـط٘ى ئ٤ُـٚ   -

٤ٛكس جذٖ ػٔٚ ٝهحٍ ُٚ : " ٫ ق٢ٍ٘ٓ ٣ٝٓطؼى ك٤ٚ ُؿُٞس أنٍٟ .. ُٝوى جْطكٖٓ جُِٓطحٕ ًٛج جٍُأ١ ٝػَٔ ػ٠ِ ج٧نً ذ٘

  . َّللا ٚحتد ٌأ٣ي ٣ح ٓٔىٝو ، كٔح َُص ضكحؾ٢٘ قط٠ قحؾؿط٢٘"

 ما الحدث الذى كانت تنتظره زوجة السلطان وأخته ؟ (ٕٔ

 ًحٗص ًَ ٜٓ٘ٔح ض٘طظٍ إٔ ضٟغ ُٓٞٞوجً . : جـ 

  لماذا تبّسم جبلل الدٌن وتهللت أسارٌره ؟                                     (ٖٔ

٧ٕ ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ٝػىٙ ذإٔ ٣ٌٕٞ ٣ىٙ ج٠٘ٔ٤ُ ك٢ هطحٍ جُططحٌ ٝأٗـٚ ْـ٤وحضَ قطـ٠ ٣ُْوطَـَ وٝٗـٚ ، ٝإٔ َّللا ْـ٤ٌٕٞ كـ٢     : جـ 

 ػٞٗٚ ٝضٞك٤وٚ ئيج أنِٙ جُؿٜحو ك٢ ْر٤ِٚ . 

 : عبلم اتفق السلطان جبلل الدٌن واألمٌر ممدود فً النهاٌة ؟   (ٗٔ

 ىء ذٜٔحؾٔس جُططحٌ ك٢ و٣حٌْٛ هرَ إٔ ٣ِٛٞج ئ٠ُ جُر٬و .ؾـ : جضلوح ػ٠ِ ج٫ْطؼىجو ُِكٍخ ٝجُر    
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 الفصل األول على ددرًتاخ

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة أ: ضع عبلمة )

 )       (.       جضلن ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ٝؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػ٠ِ ضٞؾ٤ٚ جُِّٞ ٧ذ٤ٚ. .ٔ

 )       (.        ٗٚ ضًًٍ ٝكحز أذ٠ٚ٤ـ٠ جُرٌحء ػ٠ِ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٧ .ٕ

 )       (.     ج٬ْ٩ّ ذ٬و ػٖ جُىكحع ْر٤َ ك٢ ذ٘لٓٚ نٞجٌَّ ٖحٙ ِٓي ػظ٤ْ ؾحو .ٖ

 )       (.      ٛحؾْ نٞجٌَّ ٖحٙ جُططحٌ ٤ُٛىْٛ ػٖ ٜٓحؾٔس قىٝو وُٝطٚ .ٗ

 )       (.        جُلٓحو ٬٠ٝتغ ، ٝجُهٍجخ جُىٓحٌ ٌَْ جُططحٌ .٘

 )       (.         ى ٣ُٛٔطٚ ك٢ ٓى٣٘س ٍٛجزٓحش نٞجٌَّ ٖحٙ ذؼ .ٙ

 )       (.   .ؿُٗس ك٢ جُى٣ٖ ذؿ٬ٍ أٌَْ نٞجٌَّ ٖحٙ ٗٓٞز أَٛ ذ٤طٚ ػ٘ىٓح أ٣وٖ ذح٣ُُٜٔس ٤ُِكوٖ .7

 )       (.  ذٔى٣٘س جُطحُوحٕ. نحٕ ؾ٤ٌُ٘ ئ٠ُ ٝأٌِْٖٞٛ جُط٣ٍن، ك٢ ػ٤ِٜٖ ٝهرٟٞج ضؼود جُططحٌ جُ٘ٓٞز  .8

 )       (.    ِطحٕ نٞجٌَّ ٖحٙ هطَ جُ٘ٓٞز قط٠ ٫ ٣وؼٖ ك٢ ج٧ٍْ.ض٠٘ٔ ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ُٞ إٔ جُٓ .9

 )       (.     .ًحٕ ٖٓ ٖٞٔ جُ٘ٓٞز ج٬ُض٢ ٝهؼٖ ك٢ ج٧ٍْ أّ جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ .ٓٔ

ح جُؿ٣ٍُز ك٢ ٌؾف ؾ٬ جُى٣ٖ إٔ أذحٙ ٓحش .ٔٔ ًٔ  )       (.    . أٍٓ ٝهٞع جُ٘ٓٞز ك٢ ج٧ٍْ. ذِـٚ ق٤ٖ ؿ

 )       (.      ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػ٠ِ ٓكحٌذس جُططحٌ. قحٍٝ ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ضٗؿ٤غ .ٕٔ

 )       (.        جْطٍٞ جُططحٌ ػ٠ِ نٍْحٕ ٝج١ٍُ ٝٛٔىجٕ. .ٖٔ

 )       (.       ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٣ٍٟ أٗٚ أٖى ٍٚجٓس ٝأًػٍ ٖؿحػس ٖٓ أذ٤ٚ. .ٗٔ

 )       (.       ج٧َٓ ٣كىٝ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ إٔ ٣٘ؿف ك٤ٔح كَٗ ك٤ٚ أذٞٙ. .٘ٔ

 )       (.        ُق ٓوحضَ ك٢ ذهحٌٟ. .أ ٣ٕٓٔطِي ؾ٬ٍ جُى٣ٖ  .ٙٔ

 )       (.    ٣ُٜٓٞٗٚ. ٝضحٌز ٣ُْٜٜٓ كطحٌز ، ْؿح٫ً  جُططحٌ  ٝذ٤ٖ نٌَّٞ ٖحٙ ذ٤ٖ جُكٍخ ًحٗص .7ٔ

 )       (. ئ٠ُ ٓٓحػىز نٞجٌَّ ٖحٙ ػ٘ىٓح جْط٘ؿى ذْٜ. ، ٝجُٗحّ ٍٝٓٛ ذـىجو ك٢ ًِْٜٝٓٞ ، ج٤ُِٖٔٓٔ أٍْع ن٤ِلس .8ٔ

 )       (.     ٣ٝىكغ ٍْٖٛ ػٜ٘ح.  ٣ٝٔ٘غ جُططحٌ  ذ٬وٙ ىٝوق ٌأٟ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ إٔ ٣كٖٛ .9ٔ

 )       (. ٝجكن ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ إٔ جُططحٌ ٤ْطؿٜٕٞ ُِـٍخ ذؼى ػؿُْٛ ػٖ جهطكحّ ذ٬و ٙ .ٕٓ

 ( https://dardery.site/archives/2166ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب

 ًحضد جُوٛس ٛٞ :   -ٔ

 جُك٤ٌْضٞك٤ن  ׄ     ٠ٚ ق٤ٖٓ  ׄ    قى٣ى                 أذٞٓكٔى ك٣ٍى  ׄ     ػ٢ِ أقٔى ذحًػ٤ٍ        ׄ  

 هٛس " ٝج ئ٬ْٓحٙ " ٌٝج٣س : -ٕ

 ٤ًٓٞى٣حׄ    ٝجهؼ٤س  ׄ    ٌٝٓح٤ٓٗس                           ׄ      ضح٣ٌه٤س                  ׄ  

 وجٌ جُكٞجٌ ذ٤ٖ جُِٓطحٕ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٝج٤ٓ٧ٍ " ٓٔىٝو " ك٢  : -ٖ

 ْحقس جُوطحٍ ׄ    قى٣وس جُوٍٛ .  ׄ      هٍٛ جُِٓطحٕ     ׄ     هٍٛ ٓٔىٝو                  ׄ   

 : " ُكىظطحٌ ٣ٍٟ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " إٔ أذحٙ ُٞ ُْ ٣طؼٍٜ ُِط -ٗ

    ُٝظَ ذ٤٘٘ح ٝذ٤ْٜ٘ ْى ٤٘ٓغ. ׄ         ضحت٤ٜٖ ك٢ جُٛكٍجء      ِٞج ׄ  

 ٝجُػح٤ٗس ج٠ُٝ٧ׄ        ٧ٍْػٞج ذحُىنٍٞ ك٢ ج٬ْ٩ّ     ׄ  

 ْرد ٣ُٛٔس " نٞجٌَّ ٖحٙ " ك٢ ٌأ١ " ٓٔىٝو " ٛٞ  : -٘

 . هِس نرٍضٚׄ     ًرٞز جُكظ .ׄ         هِس ج٬ُٓـ                   ׄ   هِس جُؿ٤ٕ                      ׄ      

 أ٣وٖ " نٞجٌَّ ٖحٙ " ذح٣ُُٜٔس كأٌَْ ٗٓحءٙ ٤ُِكوٖ ذـ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ك٢ : -ٙ

 ًحذَ  ׄ     ٫ٌٛٞ .  ׄ     ؿُٗس                       ׄ   ج١ٍُ                         ׄ      

 جْْ ٝجُىز " نٞجٌَّ ٖحٙ " : -7

 ؾٜحو نحضٕٞׄ    ضًٍحٕ نحضٕٞ . ׄ    ػحتٗس نحضٕٞ          ׄ           ؾ٤ٜحٕ نحضٕٞ             ׄ      
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 ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ٛٞ  -8

 ًَ ٓح ْرنׄ     َٝؼ أنطٚׄ     جذٖ ػٔٚׄ     ٣ٍَٝ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ       ׄ  

 أُو٠ ؾ٬ جُى٣ٖ ذحُِّٞ ػ٠ِ أذ٤ٚ ٧ٗٚ:  -9

  ٠ِد جُؼٕٞ ٖٓ  ذحُكٌحّ ج٤ُِٖٔٓٔׄ        كٍ ٖٓ أٓحّ جُططحٌ   ׄ  

 أٞحع ٓؼظْ ٌِٓٔطٚׄ           حتَ جُططحٌ ضكٍٔ ذورׄ  

 ٓحش " نٞجٌَّ ٖحٙ " ك٢  : -ٓٔ

 ٓؼًٍس ج١ٍُׄ     ؾ٣ٍُز ٗحت٤س .  ׄ   ٫ٌٛٞ                           ׄ    ؿُٗس                         ׄ       

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ أكؼحٍ جُططحٌ ٓح ػىج : -ٔٔ

   ٛطي أػٍجٜ جُ٘ٓحءׄ   ضك٣ِٜٞح ئ٠ُ جُٞغ٤٘س       ׄ   حٍ      هطَ  جٍُؾحٍ ج٠٧ل ׄ   ٣ىٍٕٓٝ جُٔىٕ          ׄ       

 ذ٠ٌ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " كلْٜ " ٓٔىٝو " ْرد ذٌحتٚ ٝ : -ٕٔ

 أٍْع ٣ورَ ٌأْٚׄ   ػحضد جُِٓطحٕ .         ׄ   ٖحٌى جُِٓطحٕ                ׄ   ٝج٠ْ جُِٓطحٕ         ׄ       

 ًحٕ ْرد ذٌحء جُِٓطحٕ ٝج٤ٓ٧ٍ أٜٗٔح ضًًٍج : -ٖٔ

 نطٍ جُططحٌ جُٔكىم ذٜٔح  ׄ         ٓٞش نٞجٌَّ ٖحٙׄ    ٤ٞحع ٌِٓٔس أذ٤ٚ     ׄ   أّ نٞجٌَّ ٖحٙ ٝئنٞضٚ  ׄ       

 ٣ٍٟ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " إٔ ْرد ٝكحز ٝجُىٙ ٛٞ : -ٗٔ

 قُٗٚ ػ٠ِ جْط٬٤ء جُططحٌ ػ٠ِ ينحتٍٙ ٝأٓٞجُٚ . ׄ    قُٗٚ ػ٠ِ ج٣ُُٜٔس                                         ׄ       

 قُٗٚ ػ٠ِ ٓح قىظ ُ٘ٓٞز أَٛ ذ٤طٚ ׄ     قُٗٚ ػ٠ِ ٌِٓٚ جُٟحتغ                                  ׄ       

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ أْرحخ ٣أِ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٖٓ ٣ُٛٔس جُططحٌ ٓحػىج :  -٘ٔ

 ػىو ؾ٘ٞوٙ هِسׄ     جضٓحع ٌِٓٚ ׄ   هٞز جُططحٌ                ׄ   هِس ػىوٙ ٝػطحوٙ                   ׄ        

 " ٖٝٓ ٣ى١ٌ ُؼَ َّللا ٣ٍ٘ٛ ذي ج٬ْ٩ّ   " جْطلٜحّ ؿٍٞٚ : -ٙٔ

 ئ ٜحٌ جُك٤ٍز ׄ     ضػر١٤ جُِٓطحٕ . ׄ   ضٗؿ٤غ جُِٓطحٕ           ׄ   ٓٞجْحز جُِٓطحٕ                   ׄ        

 " ئٕ " ؾ٤ٌُ٘نحٕ " ُٖ ٣طؿٚ ئ٠ُ جُـٍخ قط٠ ٣لٍؽ ٖٓ جٍُٗم " جُٔوٛٞو ذحُـٍخ : -7ٔ

 ٓى٣٘س ٍٛجزׄ     جُٗحّ ٍٝٓٛ . ׄ   ٓى٣٘س ؿُٗس                      ׄ   ٜ٘ى ٝج٤ُٖٛ                    جُׄ         

 " ٫ق٢ٍ٘ٓ َّللا ٚحتد ٌأ٣ي ٣ح ٓٔىٝو "   ضؼر٤ٍ ٣ىٍ ػ٠ِ  : -8ٔ

 جػطٍجٜ جُِٓطحٕ ػ٠ِ ٓٔىٝو    ׄ        جهط٘حع جُِٓطحٕ ذٍأ١ ٓٔىٝو       ׄ       

 ٌؿرس ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ ئٜٗحء جُكٞجٌ.ׄ         ٓٔىٝو. ضٌٗي جُِٓطحٕ ك٢ ٌأ١  ׄ       

 ٌأٟ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ إٔ ٣ىكغ جُططحٌ ػٖ ذ٬وٙ ػٖ ٣ٍ٠ن: : -9ٔ

 ػوى ٓٛحُكس ٓؼْٜׄ   وكغ جُى٣س ُؿ٤ٌُ٘ نحٕ . ׄ   ضك٤ٖٛ ه٬ػٚ ٝٓىٗٚ       ׄ     ٜٓحؾٔس هحػىضْٜ     ׄ       

 َٝؾس جُِٓطحٕ ٝأنطٚ ًٔح ٌٝو ك٢ جُوٛس: -ٕٓ

 ٝٞؼح ؾ٤ٜ٘٘ٔح.ׄ       ك٢ ٍٖٜٛٔح جُطحْغ.  ׄ   ك٢ ٍٖٜٛٔح جُػحٖٓ   ׄ   حذغ ٖٓ جُكَٔ   ك٢ جٍُٜٗ جُٓ ׄ       

 ( https://dardery.site/archives/2166ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    ) 

 ج: من القابل:

  (.      )                  ٤ح ٤ٛٓرس أػظْ ٖٓ ٤ٛٓرط٘ح.٤ُّ ك٢ جُىٗ -ٔ

  (.      )         قٓرٚ أٗٚ ؾحو ذ٘لٓٚ ك٢ ْر٤َ جُىكحع ػٖ ج٬ْ٩ّ. -ٕ

  (.      )            أؾَ ُطق َّللا ذٜح ٝذُٝؾط٢. -ٖ

 (.      )           ئٗي قحؾؿط٢٘ قط٠ ؿِرط٢٘ ذحُكؿس -ٗ
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 أجب عما ٌلً: -د

 ذٌٍ ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ضٍٛف ػٔٚ ضؿحٙ جُططحٌ  ٤ًق   - ٔ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓح جُلظحتغ جُط٢ جٌضٌرٜح جُططحٌ ك٢ ذ٬و ج٤ُِٖٔٓٔ  -  ٕ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ٌَُ ٖٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٝٓٔىٝو ٌأٟ نح٘ ك٢ هطحٍ جُططحٌ . ٝٞف  -  ٖ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  ذ٠ٌ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٖٝحًٌٚ ك٢ يُي ٓٔىٝو .. كِٔحيج   - ٗ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  ُٔحيج ٫ّ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ِٓٞى جُؼٍخ ٝج٤ُِٖٔٓٔ  -   ٘
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ُٔحيج ض٠٘ٔ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ إٔ ٝجُىٙ هى هطَ ٗٓحءٙ ذ٤ىٙ   -  ٙ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓح ج١ًُ كؼِٚ نٞجٌَّ ٖحٙ ػ٘ىٓح أ٣وٖ ذح٣ُُٜٔس   -  7
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 )أّ نٞجٌَّ ٖحٙ ٝأنٞجضٚ(      ٓحيج كؼَ جُططحٌ ذحُ٘ٓٞز  -  8
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ( https://dardery.site/archives/2166ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١    )  
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 ملخص الفصل

 .جهٌز الجٌش وإعداد العدة والعتاد البلزم فلما تم له هذا عٌن ٌوم المسٌر  & قضى جبلل الدٌن قرابة شهر ٌجتهد فً ت

& وجاءت أنباء بتحرك التتار فؤسرع إلٌهم وقاتلهم وهزمهم فً )هراة( وتعقبهم حتى أجبلهم عن ببلد كثٌرة ، ولكنه حزن 

مٌل ورّبى محموداً مع ابنته جهاد تربٌة إلصابة ممدود إصابة أدت إلى موته فقام السلطان بعدما بكاه بكاء حارا، بحفظ الج

 حانٌة.

أ& مام انتصارات جبلل الدٌن المتتابعةة بعةث جنكٌةز خةان جةٌش االنتقةام بقٌةادة أحةد أبنابةه لكةن جةبلل الةدٌن هزمةه بفضةل 

 .شجاعة أمٌره سٌؾ الدٌن بؽراق لكن الطمع وحب الؽنابم تسبب فً انفراط عقد الجٌش فانقسم الجٌش على نفسه 

 ا علم بذلك ملك التتار جهز جٌشاً قاده بنفسه وتقدم لمبلقاة جبلل الدٌن الذي لم ٌستطع الصمود ، & فلم

 & ففر بمن معه لٌعبر نهر السند حٌث ؼرق نساء أسرته ، وظل ومن معه ٌؽالب األمواج حتى عبروا إلى الهند .

 .تتملكه رؼبة شدٌدة فً االنتقام من التتار ذكرٌاته األلٌمة وعاش &  واستقر مقامه مع من نجا فً الهور وأخذ ٌجتر

 وضح كٌؾ استعد جبلل الدٌن لمبلقاة التتار. ومن الذى ساعده فى ذلك ؟ (ٔ

  ضٍى ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جُىػس ،٠ِٝن جٍُجقس، ٝه٠ٟ هٍجذس جٍُٜٗ ك٠ ضؿ٤ُٜ جُؿـ٤ٕ ٝضو٣ٞـس جُوـ٬ع ٝذ٘ـحء جُكٛـٕٞ ػِـ٠ ٠ـٍٞ نـ١

 حٕ ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ٣ؼحٝٗٚ ك٠ ًَ يُي .ج٤ٍُٓ، ًٔح قىو ٣ّٞ ج٤ٍُٓٔ ُوطحٍ جُططحٌ  ، ًٝ

 ما الذى عجل بخروج جبلل الدٌن لمبلقاة التتار ؟ وأٌن التقى بهم وما نتٌجة اللقاء؟ (ٕ

  ٌٝٝو ج٧ٗرحء ذإٔ جُططحٌ ونِٞج ٍٓٝ ٤ٗٝٓحذٌٞ ٝك٠ ٣ٍ٠وْٜ ئ٠ُ ٍٛجز ؛ كِْ ٣رن أٓحّ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٓؿـحٍ ٬ُٗطظـحٌ ؛كهـٍؼ ٝجُطوـ٠

أٌَْ ٬ًٌْ ئ٠ُ ٍٛجز كأنرٍٝج أِٜٛح ذ٣ُٜٔس جُططحٌ؛ كلٍـ أَٛ ٍٛجز ٝٛؿٔٞج ػِـ٠ قح٤ٓـس جُططـحٌ ذحُططحٌ وٕٝ ٍٛجز ؛ُْٜٝٛٓ ٝ

،كِٔح ػحوش كٍِٞ جُططحٌ ئ٠ُ ٍٛجز جٗطؤٞج ٖٓ أِٜٛح ،ٝهطِٞج ًَ ٖٓ ٝؾىٝٙ ك٤ٜح ، ٝنٍذٞج جُٔى٣٘ـس ، ٝأضِلـٞج ًـَ ٓـح ُـْ ٣وـىٌٝج 

،٠ٝـحٌوْٛ قطـ٠ قـىٝو جُطحُوـحٕ جُطـ٠ جضهـًٛح ؾ٤ٌ٘ـُ نـحٕ هحػـىز ػ٠ِ قِٔٚ ٖٓ ج٧ٓٞجٍ، ٌُٖٝ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ أؾ٬ٛـْ ػـٖ ٛـٍجز 

 ؾى٣ىز ُٚ ذؼى ٍْٔ ه٘ى ٣ٍَْ ٜٓ٘ح ؾ٤ٖٞٚ ٝ ٍْج٣حٙ. 

 لماذا اكتفى جبلل الدٌن بما حققه من انتصارات على التتار؟ (ٖ

 . قط٠ ٣ٓطؿْ ،٣ٍ٣ٝف ؾ٤ٖٞٚ ،٣ٝؼى ؾ٤ٖٞحً ؾى٣ىز ،٣ٝٓطؼى ٬ُٔهحز جُططحٌ ٖٓ ؾى٣ى 

 جبلل الدٌن بانتصاراته على التتار ؟ما الذى قلَّل من فرحة  (ٗ

 . ٌػٞوز ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ؾ٣ٍكحً ٓك٫ًٞٔ ػ٠ِ ٓكلس ذؼى إٔ أذ٠ِ ذ٬ًء قٓ٘حً ك٠ هطحٍ جُططح 

 وضح الجهود التى بذلها جبلل الدٌن إلنقاذ األمٌر ممدود وبم أوصى ممدود قبل موته ؟ (٘

 ٤ْٜ ج٧ٓـٞجٍ ،ٝٝػـىْٛ ذٌٔحكـ ش ًر٤ـٍز ئيج ٝكوـٞج ُٗـحكثٚ جٛطْ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذؼ٬ؾٚ ، ٠ِٝد ُـٚ أقٓـٖ أ٠رـحء َٓحٗـٚ ،ٝأؿـىم ػِـ

ٌُٖٝ ؾٍجقٚ ًحٗص ذحُـس ؛ كٔحش ٖـ٤ٜىجً كـ٠ ْـر٤َ َّللا  ٓطـأغٍجً ذٜـح ٝٛـٞ ُـْ ٣طؿـحَٝ جُػ٬غـ٤ٖ ٓـٖ ػٔـٍٙ ٝهـى أٝٚـ٠ )ٓٔـىٝو( 

 )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ( ذإٔ ٣ٍػ٠ َٝؾطٚ ٝجذ٘ٚ .

 لماذا فتَّ موت األمٌر ممدود فى َعُضد جبلل الدٌن ؟  (ٙ

 ذٔٞضٚ ًٌ٘حً ٖٓ أًٌحٕ وُٝطـٚ ٝأنـحً ًـحٕ ٣ػـن ذان٬ٚـٚ ُٝٗٛـكٚ ،٣َٝٝـٍجً ًـحٕ ٣ؼطٔـى ػِـ٠ ًلح٣طـٚ ،ٝذطـ٬ً ٓــٞجٌجً ًـحٕ  ٧ٗٚ كوى

 ٣ٓط٘ى ئ٠ُ ٖؿحػطٚ ك٠ قٍٝخ أػىجتٚ .

 وضح كٌؾ حفظ جبلل الدٌن جمٌل صنع ممدود فى ابنه وزوجته . (7

  ًًحذ٘ٚ ٣كرٚ ٣ٝىِل ٫ٝ ٣ٛرٍ ػٖ ٌؤ٣طٚ ،ًٝحٕ قـ٤ٖ ٣ٍؾـغ  ٌػ٠ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٓكٔٞوجً ٝأٓٚ ٜٝٞٔٔح ئ٠ُ ً٘لٚ ، ٝجػطرٍ ٓكٔٞوج

٠ ذحذ٘طٚ ؾٜحو؛ ك٘ٗأ ٓكٔٞو ٝؾٜحو ك٠ ذ٤ص ٝجقى ضٓـٍٜ ػ٤ِٜٔـح أُٓـحٕ،  ٖٓ هطحٍ جُططحٌ أٍٝ ٓح ٣ٓأٍ ٣ٓأٍ  ػٖ ٓكٔٞو، غْ ٣ػَّ٘

 ٣ٝك٘ٞ ػ٤ِٜٔح أخ ٝجقى .
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 وجهاد .علل: عدم اطمبنان)جٌهان خاتون( و )عابشة خاتون( على مستقبل  محمود  (8

  ٧ٜٗٔح ٣ه٤ٗحٕ ؿىٌ جُُٓحٕ ، كوى ٖٜىضح ٤ًق جٗوٝ جُططحٌ ػِـ٠ ٌِٓٔـس ) نـٞجٌَّ ٖـحٙ( ؛كوطؼـٞج أٝٚـحُٜح ،٤ًٝـق ٛـٟٞ يُـي

جُِٔي جُؼظ٤ْ ،ٝجُٜٗٓص ؾ٤ٖٞٚ جُط٠ ًحٗص ض٨ٔ جَُٜٓ ٝجُؿرَ ، ُْٝ ٣٘وٙ ٖٓ هِؤٜـح إٔ )ؾـ٬ٍ جُى٣ٖ(هـى جْـططحع إٔ ٣ٜـُّ 

كإ ًٛج ٣٫ؼ٠٘ أٗٚ ه٠ٟ ػ٠ِ نطٍْٛ ، ٝهى ًحٕ )نٞجٌَّ ٖـحٙ( أهـٟٞ ٝأػظـْ ٤ٛرـس ٝأًػـٍ  جُططحٌ ك٠ ًَ ٓؼًٍس ُو٤ْٜ ك٤ٜح ،

ؾ٘ٞوج ٓ٘ٚ ٝجٗطٍٛ ػ٤ِْٜ ك٠ ٓؼحٌى ًػ٤ٍز ٌُْٜٝ٘ ؿِرٞٙ ك٠ جُٜ٘ح٣س ذٌػٍز ػىوْٛ ٝضٞج٠ُ جٓىجوجضْٜ ، ٝج٧ٓـَ ٞـؼ٤ق كـ٠ إٔ 

 ٣وٟٞ )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ(ػ٠ِ ٓحُْ ػ٤ِٚ ٝجُىٙ جُؼظ٤ْ 

 طفلٌن )محمود وجهاد(؟لماذا لم تدم سعادة ال (9

 .ٍُٜ٘٧ٕ جُططحٌ ٛحؾٔٞج ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذؿ٤ٕ ٣وٞوٙ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ، كحُّٜٗ  ٍٝٛخ ئ٠ُ جُٜ٘ى ذؼى ؿٍم ٗٓحء أٍْضٚ ك٢ ج 

 ماذا تعرؾ عن جٌش االنتقام ؟ وما مصٌره ؟ ولمن ٌرجع الفضل فى ذلك ؟ ولماذا ؟ (ٓٔ

 حوز ًٛج جُؿـ٤ٕ أقـى أذ٘حتـٚ، ًٝحٗـص ج٣ُُٜٔـس ٛـ٠ ٓٛـ٤ٍ ٛـًج ٛٞ ؾ٤ٕ أػىٙ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ٬ُٗطوحّ ٖٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ،ٝؾؼَ ػ٠ِ ه٤

جُؿ٤ٕ، ٣ٍٝؾغ جُلَٟ ك٠ يُي ئ٠ُ جُوحتى ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم جًُٟ نىع جُططـحٌ ق٤ـع جٗلـٍو ذلٍهطـٚ ػـٖ جُؿـ٤ٕ، ٝ ٠ِـغ نِـق 

 ذْٜ ج٣ُُٜٔس .جُؿرَ جُٔطَ ػ٠ِ ْحقس جُٔؼًٍس ،غْ أٗىكغ ٗكٞ جُط٤حٌ كحنطِص ٚلٞكْٜ ،ًٝرْٜٓ جُِٕٔٓٔٞ ٖٓ ج٧ٓحّ ،ُُٝٗص 

 ما أسباب االنقسام الذى حدث فى جٌش جبلل الدٌن ؟ وما أثر ذلك ؟  (ٔٔ

  جنطِق هٞجو ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػ٠ِ أهطٓحّ جُـ٘حتْ ؛كـٟد ج٤ٓ٧ٍ ٤ْق جُـى٣ٖ ذــٍجم، ٝجٗلـٍو ذػ٬غـ٤ٖ أُلـحً ٓـٖ ن٤ـٍز جُؿـ٤ٕ كٟـؼق

ٝجٗطظـٍٝج قطـ٠ ؾـحءْٛ جُٔـىو ذو٤ـحوز ؾ٤ٌ٘٤ـُ نـحٕ ؾ٤ٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذٓرد ًٛج ج٫ٗوٓحّ ،ٝػِْ جُط٤حٌ ذح٧ٍٓ ؛ كؿٔؼٞج كِـُْٜٞ 

ـٖ ذٜـح أ٣حٓـحً غـْ ٌأٟ أٗـٚ ٫ هرـَ ُـٚ  َّٛ ٗلٓٚ جًُٟ ضوىّ ُوطحٍ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ،كِْ ٣ٓططغ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جُٛٔٞو، ٝػحو ئ٠ُ ؿُٗـس كطك

 ذىكغ جُٔـ٤٣ٍٖ ػٜ٘ح كحضؿٚ ذأٓٞجُٚ ٝأِٛٚ ٝينحتٍٙ ٚٞخ جُٜ٘ى. 

 لى أي مدى تحققت هذه العبارة فً جٌش جبلل الدٌن ؟}إن النزاع واالختبلؾ ٌإدى إلى الفشل{ إ (ٕٔ

  ْذؼى ضٌٖٔ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٖٓ ٣ُٛٔس ؾ٤ٕ ج٫ٗطوـحّ ٗـُؽ )ْٝـِٞ( جُٗـ٤طحٕ ذـ٤ٖ هـٞجو ؾـ٬ٍ جُـى٣ٖ؛ كـحنطِلٞج ػِـ٠ جهطٓـحّ جُـ٘ـحت

ش ؾ٬ٍ جُى٣ٖ كـٟد ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم ٝجٗلٍو ذػ٬غ٤ٖ أُلحً ٖٓ ن٤ٍز جُؿ٘ٞو، ٌٝكٝ جُؼٞوز ئ٠ُ جُوطحٍ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ض٬ْٞ

، ٝػِْ جُططحٌ ذًُي كؿٔؼٞج كٍِٞ ؾ٤ٗـْٜ ٝؾـحءش ج٩ٓـىجوجش ،كِـْ ٣ٓـططغ ؾـ٬ٍ جُـى٣ٖ جُػرـحش ، ٝكـٍ ئُـ٠ ؿُٗـس كؿٔـغ أٓٞجُـٚ 

ٝينحتٍٙ ٌٝقَ ذكح٤ٖطٚ ٝآُٚ ٚٞخ جُٜ٘ى ك٢ ْرؼس آ٫ف ٖٓ نحٚطٚ ، ٌُٖٝ ٬٠تغ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ُكوطـٚ كٜؿـْ ػِـ٤ْٜ ٝهـحضِْٜ 

ؾؼِطٚ ٣ٞهٖ ذح٣ُُٜٔس كطوٜوٍ ئ٠ُ ٍٜٗ جُٓ٘ى ٝػـُّ ػِـ٠ ػرـٌٞٙ، ٌُٝـٖ جُؼـىٝ ػحؾِـٚ هرـَ إٔ  ٍٖٝوْٛ ٌُٖٝ ضٞج٠ُ ج٩ٓىجوجش

 ٣ؿى جُٓلٖ ج٬َُٓس ُكِٔٚ .

.صؾ كٌؾ عبر جبلل الدٌن ورجاله النهر. ولماذا كاد بعضهم ٌستسةلم للؽرق؟وكٌةؾ تةدارك أحةد رجةال جةبلل الةدٌن  (ٖٔ

 األمر؟

 ٧ْــٔحء ٤ُطؼــحٌكٞج ٣ٝطٞجٚــٕٞ ذحُٛــرٍ ٝئيج ضؼــد أقــىْٛ جْــط٘ؿى ذانٞجٗــٚ هٟــٞج ٗٛــق ج٤ُِــَ ٣ـــحُرٕٞ ج٧ٓــٞجؼ ٣ٝط٘ــحٝوٕٝ ذح

ك٤كِٔٞٗــٚ قطــ٢ ٣ٓــطؼ٤ى ٗٗــح٠ٚ ًٝــحٕ ٚــٞش ؾــ٬ٍ جُــى٣ٖ ٣كــىْٝٛ كــ٢ جُٔوىٓــس ، غــْ جٗوطــغ ٚــٞضٚ؛ كٛــحـ أقــىْٛ هــى ؿــٍم 

ٝجـ جٍُؾــحٍ جُٓــِطحٕ كٔــح ذوــحؤًْ ذؼــىٙ   كحْطٓــِْ ذؼٟــْٜ ُِـــٍم ،  كوــحّ أقــى نــٞج٘ جُٓــِطحٕ ذطو٤ِــى ٚــٞضٚ ؛كحٗطؼٗــص أٌ

 ٝٝجِٚٞج جُؼّٞ قط٢ ِٝٚٞج ئ٢ُ جُرٍ ج٥نٍ، ٌٝجقٞج ك٢ ْرحش ػ٤ٔن ُْ ٣ٞهظْٜ ٓ٘ٚ ئ٫ قٍ جُّٗٔ ك٠ ج٤ُّٞ جُطح٠ُ .

 ماذا فعل رجال جبلل الدٌن بعد أن استٌقظوا؟ (ٗٔ

 ٞٓ ٞـغ ذؼ٤ـى ٌٓـحٙ ذكػٞج ػٖ ِْطحْٜٗ كِْ ٣ؿىٝٙ ؛ كرؼػٞج ؾٔحػس ْٜٓ٘ ُِركع ػٖ جُِٓطحٕ، كؼػـٍٝج ػ٤ِـٚ  ذؼـى غ٬غـس أ٣ـحّ كـ٠

 جُٔٞؼ ٓغ غ٬غس ٖٓ أٚكحذٚ .

 بَم  أمر ) جبلل الدٌن ( رجاله بعد عثورهم علٌه ؟ وماذا فعل ؟ (٘ٔ

  أٍْٓٛ ذإٔ ٣طِٓكٞج ذؼ٠ٛ ج٧ٖؿحٌ ٝٛحؾْ ذْٜ ذؼٝ جُو١ٍ ،ٝجٗطٍٛ ػ٢ِ أِٜٛـح ، ٝ أنـً أْـِكطْٜ ٝونـَ ئُـ٢ ٫ٛـٌٞ كٌِٜٔـح

 ٝذ٢٘ قُٜٞح جُو٬ع  جُط٢ ضك٤ٔٚ ٖٓ ٛؿّٞ أػىجتٚ.

 تمكن جبلل الدٌن من إقامة دولة الهند ؟  كٌؾ (ٙٔ

   ، ضٌٖٔ ٌؾحٍ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٖٓ ػرٌٞ جٍُٜ٘ ْرحقس ذؼى ٓؿٜٞو ٖحم ُٝٔح ِٝٚٞج ئ٠ُ جُٗح٠ة ج٥نٍ ُـْ ٣ؿـىٝج جُٓـِطحٕ ككُٗـٞج

ٌُْٜٝ٘ أنًٝج ٣ركػٕٞ ػ٘ٚ قط٠ ٝؾىٝٙ ٓغ غ٬غس ٖٓ ٌؾحُٚ ك٢ ئقىٟ جُوٍٟ ٝهى ٠ِد ٓـٖ ٌؾحُـٚ إٔ ٣طهـًٝج ُٜـْ أْـِكس ٓـٖ 

جُؼ٢ٛ ٣وطؼٜٞٗح ٖٓ ػ٤ىجٕ جُٗؿٍ كلؼِٞج ٓح أٍْٓٛ ، غْ ٠ٗٓ ذْٜ ئ٠ُ ذؼٝ جُوـٍٟ جُو٣ٍرـس ٝهـى ؾـٍش ذ٤٘ـٚ ٝذـ٤ٖ أٛـَ ضِـي 
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جُر٬و ٝهحتغ جٗطٍٛ ك٤ٜح ٝأنً أِْكطْٜ ٝأ٠ؼٔطْٜ كَٞػٜح ك٢ أٚكحذٚ ، غْ ضٌٖٔ ٖٓ ج٫ْط٬٤ء ػِـ٠ ٫ٛـٌٞ ٝجْـطوٍ ذٜـح ٓـغ 

ؿٔحش أػىجتٚ ٖٓ أَٛ ضِي جُر٬و ، ًٌٝٛج هىٌ ُٚ إٔ ٣ؼ٤ٕ ٝق٤ىجً ذؼى إٔ كوى أِٛـٚ ٌؾحُٚ ٝذ٠٘ قُٜٞح ه٬ػحً ق٤ٛ٘س ضو٤ٚ ٖٓ ٛ

 ٣طؿٍع ؿٛٙ ج٧ُْ ٝجُكٍٓز ذؼىْٛ .

 كٌؾ عاش ) جبلل الدٌن ( فى الهور ؟ وما الذى صمم علٌه ؟ ولماذا ؟  (7ٔ
 ٍْضٚ ٖٓ جٌُ٘رحش ٝجُٔٛحتد .ػحٔ ٣ٓطٍؾغ ي٣ًٍحضٚ ج٤ُ٧ٔس ْٝٚٔ ػ٠ِ ج٫ٗطوحّ ٖٓ جُططحٌ ٧ْٜٗ ْرد ًَ ٓح أٚحذٚ ٛٞ ٝأ 

 الفصل الثانٍ على ددرًتاخ

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة أ: ضع عبلمة ) 

 (   )      ه٢ٟ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ هٍجذس ٍٖٜ ٝٛٞ ٣ؿطٜى ك٢ ضؿ٤ُٜ جُؿ٤ٕ .ٔ

 (   )  ج٤ُٓق ٌِٝٓٞٛحؾحءش ج٧ٗرحء ذإٔ جُططحٌ ونِٞج ؿُٗس ، ْٝحٌٝج ئ٠ُ ٍٛجز كٞٞؼٞج ك٢ أِٜٛح  .ٕ

 (   )       نٍؼ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ ْرؼ٤ٖ أُلًح ٬ُٔهحز جُططحٌ  .ٖ

 (   )      ُو٠ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٬٠تغ ؾ٤ٕ جُططحٌ ذحُوٍخ  ٓى٣٘س ٤ٗٓحذٌٞ .ٗ

 (   ) كٍـ أَٛ ٍٛجز ذحٗطٛحٌ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػ٠ِ جُططحٌ ٝٝغرٞج ػِى٠ جُكح٤ٓس جُٔٞؾٞوز ذحُٔى٣٘س كوطِٞٛح .٘

 (   )       َٛ ٓى٣٘س ٍٛجز ُٔح كؼِٞٙ ذحُكح٤ٓسجٗطوْ جُططحٌ ٖٓ أ .ٙ

 (   )  ٠حٌو ؾ٬ٍ جُى٣ٖ كٍِٞ جُططحٌ قط٠ قىٝوو ٓى٣٘س ٍْٔه٘ى ق٤ع ٣ؼٌٍٓ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ذؿ٘ٞوٙ. .7

 (   )  جًطل٠ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذحٗطٛحٌجضٚ ػ٠ِ جُططحٌ ٝػحو ئ٠ُ ؿُٗس ٤ُٓط٣ٍف ؾ٘ٞوٙ ٣ٝؼ٤ى ضؿ٤ُٜ ؾ٤ٗٚ .8

 (   )      ٝضكٓ٘ص ٚكطٚٗؿف ج٠٧رحء ك٢  ػ٬ؼ ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو  .9

 (   )      ٓحش ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ٝٛٞ ُْ ٣طؿحَٝ ج٧ٌذؼ٤ٖ ٖٓ ػٍٔٙ .ٓٔ

 (   )     ضؼِن هِد ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذحُطلَ جُٛـ٤ٍ ًٔح ضؼِن هِرٚ ذحذ٘طٚ ؾٜحو .ٔٔ

 (    ) كوى ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذٔٞش ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ًًٌ٘ح ٖٓ أًٌحٕ وُٝطٚ ، ٝأًنح ًحٕ ٣ؼطُ ذٚ ٣ٝػن ذان٬ٚٚ .ٕٔ

 (   )  جُى٣ٖ ئ٠ُ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ٣طكىجٙ ٣ٝطحُرٚ ذطكى٣ى  جٌُٔحٕ ٝجُٞهص ُِٔؼًٍس جُلحِٚس.أٌَْ ؾ٬ٍ  .ٖٔ

 (   )      ؾ٬ٍ جُى٣ٖ  أهٟٞ ٝأػظْ ٤ٛرس ٝأًػٍ ؾً٘ٞوج  ٖٓ أذ٤ٚ.  .ٗٔ

 (   )  قووص ج٣٧حّ ٓهحٝف ج٤ٓ٧ٖ )ؾٜحٕ نحضٕٞ ٝػحتٗس نحضٕٞ( ذٗإٔ ٓٓطورَ جُطل٤ِٖ.  .٘ٔ

 (   )  ٖٓ ؾ٤ٖٞٚ جُط٢ ذؼػٜح ٖٓ هرَ ، ْٝٔحٙ ؾ٤ٕ ج٫ٗطوحّ  هحو  ؾ٤ٌُ٘ نحٕ  ذ٘لٓٚ ؾ٤ٗح  أػظْ .ٙٔ

 (   )       َٝٚ ؾ٤ٕ ج٫ٗطوحّ ئ٠ُ قىٝو ٓى٣٘س ٍٛجز.  .7ٔ

 (   )   جُطو٢ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذؿ٤ٕ ج٫ٗطوحّ ٝ جهططِٞج هطح٫ً ٖى٣ًىج وجّ نٔٓس أ٣حّ ذ٤ِح٤ُٜح .8ٔ

 (   )  ق جُى٣ٖ ذـٍجم. ٣ٍؾغ جُلَٟ ك٢ ج٫ٗطٛحٌ ػ٠ِ ؾ٤ٕ ج٫ٗطوحّ ئ٠ُ هحتى ذحَْ  ٣ىػ٢ ٤ْ .9ٔ

 (   )       جنطِق ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٓغ هٞجوٙ ػ٠ِ جهطٓحّ جُـ٘حتْ .  .ٕٓ

 (   )  جٗلَٛ ج٤ٓ٧ٍ ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم ذػ٬غ٤ٖ أُلًح ٖٓ ن٤ٍز جُؿ٘ٞو ػٖ ؾ٤ٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ.  .ٕٔ

 (   )     كٍ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٖٓ ٓٞجؾٜس  ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ٝضكٖٛ ذٔى٣٘س ؿُٗس.  .ٕٕ

 (   )   ذهٔٓس آ٫ف ٖٓ ن٤ٍز ؾ٘ٞوٙ ٓطٞؾٜح ئ٠ُ جُٜ٘ى.  ٍٛخ ؾ٬ٍ  جُى٣ٖ ٖٓ ؿُٗس .ٖٕ

 (   )    جْططحع ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٝؾ٘ٞوٙ ػرٌٞ ٍٜٗ جُٓ٘ى ذؼى ضٞك٤ٍ جُٓلٖ ج٬َُٓس.  .ٕٗ

 (   )      ؿٍم ٗٓٞز ذ٤ص ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ جٍُٜ٘ ٗط٤ؿس ؿٍم جُٓلٖ.  .ٕ٘

 (   )   ّ. ِٝٚص ٬٠تغ ؾ٘ٞو ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ئ٠ُ جُٟلس ج٧نٍٟ ٖٓ جٍُٜ٘ ٝهص ؿٍٝخ جُٗٔ .ٕٙ

 (   )     ؿحخ ٚٞش ؾ٬ٍ جُى٣ٖ أغ٘حء ػرٌٞ جٍُٜ٘ كظٖ جُؿ٘ٞو أٗٚ ؿٍم.  .7ٕ

 (   )   ذِؾ ػىو جُ٘حؾ٤ٖ  ج٣ًُٖ ػرٍٝج جٍُٜ٘ ٖٓ ؾ٤ٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ هٍجذس ْطس آ٫ف.  .8ٕ

 (   ) ػػٍ ؾ٘ٞو ؾ٬ٍ جُى٣ٖ  ػ٤ِٚ ذؼى غ٬غس أ٣حّ ك٢ ٓٞٞغ ذؼ٤ى ٌٓحٙ جُٔٞؼ ٓغ غ٬غس ٖٓ أٚكحذٚ .9ٕ

 (           ) جُى٣ٖ ؾ٘ٞوٙ  ذإٔ ٣طهًٝج ُْٜ أِْكس ٖٓ جُؼ٢ٛ ٤ُكٔٞج أٗلْٜٓ ٖٓ ٛؿٔحش ج٧ٛح٢ُ. أٍٓ ؾ٬ ٍ .ٖٓ

 (   )  جْططحع ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ضأ٤ّْ ٌِٓٔس ٚـ٤ٍز ك٢ ٓى٣٘س ٫ٌٛٞ ذؼى قٍٝخ ٓغ أٛح٢ُ جُر٬و.  .ٖٔ

 (    ٛٞ ؾ٤ٌُ٘نحٕ. )هحتى ؾ٤ٕ ج٫ٗطوحّ  ٖ-ػحٔ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ ٌِٓٔطٚ جُؿى٣ىز ْؼ٤ىج ذٔح قووٚ ٖٓ جٗطٛحٌجش. .ٕٖ
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب

 ه٠ٟ جُِٓطحٕ ك٢ ئػىجو جُؿ٤ٕ هٍجذس  : -ٔ

 أٍٖٜ  أٌذؼسׄ            غ٬غس أٍٖٜ      ׄ           ٣ٍٜٖٖ              ׄ                       ٍٖٜ        ׄ      

 ؾحءش ج٧نرحٌ ذإٔ جُططحٌ ونِٞج جُٔىٕ ج٥ض٤س ٓح ػىج : -ٕ

 . ٍٛجز ׄ     ؿُٗس .  ׄ    ٤ٗٓحذٌٞ                              ׄ   ٍٓٝ                         ׄ        

 :" ك٢ ٓؼًٍس ٍٛجزٕ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ًحٕ ػىو ؾ٤ -ٖ

 أُق   7ٓ ׄ       أُق  .          ٓٙ ׄ    أُق                             ٓ٘ ׄ   أُق                     ٓٗ ׄ        

 ًحٗص أ٠ُٝ ٓؼحٌى " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٓغ جُططحٌ  ٓؼًٍس :  -ٗ

   ًحذَ ׄ      ٍْٔه٘ى .             ׄ                      ذهحٌٟ        ׄ   ٍٛجز                               ׄ         

 ًحٕ ٣ّٞ هلٍٞ جُِٓطحٕ ٣ٞٓح ٜٓٗٞوج ُْ ٣ـٝ ٖٓ ؾٔحُٚ ئ٫  : -٘

 ٓوطَ ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو ׄ    ئٚحذس ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو .    ׄ     أٚحذطٚ ك٢ جُٔؼًٍس   ׄ   ٣ُٛٔطٚ ك٢ جُٔؼًٍس   ׄ         

 ٍْج٣حٙ ٝذؼٞغٚ ٢ٛ : ًحٗص هحػىز " ؾ٤ٌُ٘ نحٕ " جُط٢ ٣ٍَْ ٜٓ٘ح -ٙ

   ٍٛجز ׄ      ذهحٌٟ .              ׄ   ٍْٔه٘ى                                       ׄ     جُطحُوحٕ             ׄ         

 آنٍ ٝٚح٣ح ج٤ٓ٧ٍ " ٓٔىٝو " ُِِٓطحٕ : -7

   ج٫ٗطوحّ ُٚ ׄ   ٌِٚ  .               ض٤ْٞغ ٓ ׄ    ٌػح٣س أٍْضٚ                 ׄ   هطحٍ جُططحٌ                   ׄ        

 ٓحش " ٓٔىٝو " ٝػٍٔٙ ُْ ٣طؿحَٝ :  -8

   جُٓط٤ٖ ׄ   جُه٤ٖٓٔ .                 ׄ   ج٧ٌذؼ٤ٖ                        ׄ   جُػ٬غ٤ٖ                           ׄ        

 ًحٕ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ق٤ٖ ٣ؼٞو ٖٓ جُوطحٍ ٣ٓأٍ أٍٝ ٓح ٣ٓأٍ ػٖ : -9

   أنطٚ ׄ    ٓكٔٞو .                ׄ   ؾٜحو                                   ׄ   َٝؾطٚ                         ׄ       

 جُٔهحٝف جُط٢ ًحٗص ضه٤ق ج٤ٓ٧ٖ : " ؾ٤ٜحٕ ٝػحتٗس نحضٕٞ " ذؼى ٝكحز "ٓٔىٝو" ٢ٛ : -ٓٔ

   ٓوطَ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ׄ   ؿحٌجش جُططحٌ  .       ׄ   ؿ٤ٍز ؾٜحو ٖٓ ٓكٔٞو     ׄ   ًٍج٤ٛس ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ُٔكٔٞو    ׄ       

 ُٔىز  : ٝ ؾ٤ٕ ج٫ٗطوحّ  ؾ٬ٍ جُى٣ٖذ٤ٖ جْطٍٔ جُوطحٍ  -ٔٔ

   ْرؼس أ٣حّ ׄ    نٔٓس أ٣حّ .                ׄ    ٤ٓٞ٣ٖ                  ׄ   غ٬غس أ٣حّ                            ׄ       

 ٣ٍؾغ جُلَٟ ك٢ ٣ُٛٔس ؾ٤ٕ ج٫ٗطوحّ ُـ : -ٕٔ

 ٤ٌٓىز ج٤ٓ٧ٍ ٓٔىٝو   ׄ    ٤ٌٓىز ؾ٬ٍ جُى٣ٖ        ׄ       ٤ٌٓىز أَٛ ٍٛجز ׄ   ٤ٌٓىز ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم        ׄ      

 ؿٟد " ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم " ٖٓ ؾ٤ٕ ج٤ُِٖٔٓٔ ذٓرد  : -ٖٔ

 جُططحٌ ػىّ ٓطحٌوضْٜ ُلٍِٞ ׄ      جنط٬كْٜ ػ٠ِ جُو٤حوز  ׄ   جنط٬كْٜ ػ٠ِ جُـ٘حتْ   ׄ   ضٌحِْْٜ ػٖ جُوطحٍ     ׄ      

 ػىو ًط٤رس " ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم " : -ٗٔ

 أُق   ٓٙ ׄ   أُق  .                 ٓٗ ׄ   أُق                             ٖٓׄ   أُق                      ٕٓׄ     

ٍّ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٖٓ "ؾ٤ٌُ٘نحٕ " هرَ ٌق٤ِٚ ئ٠ُ جُٜ٘ى ئ٠ُ : -٘ٔ  ك

   ٍٓٝ ׄ   ٤ٗٓحذٌٞ .                ׄ                                ٫ٌٛٞ   ׄ   ؿُٗس                          ׄ     

 ئ٠ُ جُٜ٘ى : ٌقَ ٖٓ ؿُٗس ٓطٞؾٜح  ٓغ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ق٤ٖ  نٍؼ ػىو ٖٓ  -ٙٔ

 ضٓؼس آ٫ف   . ׄ   ْرؼس آ٫ف                        ׄ               ْطس آ٫ف  ׄ   أٌذؼس آ٫ف                     ׄ      

 ٬ٍ جُى٣ٖ " ق٤ٖ أ٣وٖ ذح٣ُُٜٔس إٔ :هٌٍ "ؾ -7ٔ

 ٣ِو٢ ذ٘لٓٚ ك٢ جٍُٜ٘ .                 ׄ          ئٗوحي جُطل٤ِٖ ׄ     ٣ٓطِْٓ ُِؼىٝ     ׄ    ٣ٓط٤ٔص ك٢ جُوطحٍ           ׄ      

 ًحو "ؾ٤ٌُ٘نحٕ إٔ ذو٢ٟ ػ٠ِ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٝؾ٘ٞوٙ ٫ُٞ : -8ٔ

  ُْٜٝٚٞ ُِٟلس ج٧نٍٟ ׄ         قٍِٞ جُظ٬ّ . ׄ   ك٢ جٍُٜ٘       جنطرحؤْٛ ׄ   ٍْػطْٜ ك٢ جُٓرحقس         ׄ       

 : ذؼى ػرٌٞ جٍُٜ٘  ًحٕ ػىو جُ٘حؾ٤ٖ ٖٓ ؾ٤ٕ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " -9ٔ

 نٔٓس آ٫ف  . ׄ    أٌذؼس آ٫ف             ׄ   غ٬غس آ٫ف                     ׄ      أُل٤ٖ ׄ      

 يٛد "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٓغ ٖٓ ذو٢ ٖٓ ٌؾحُٚ ئ٠ُ : -ٕٓ

 ٫ٌٛٞ . ׄ                      ٍٛجز ׄ                            جُطحُوحٕ     ׄ              ؿُٗس                    ׄ       
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 ج: من القابل:

 (     )     أ٣ٜح جُِٕٔٓٔٞ أذ٤ىٝ ؾ٤ٕ ج٫ٗطوحّ. -ٔ

 (     )    ٛأًٗج ه٤ٟص ػ٠ِ نٞجٌَّ ٖحٙ ُٝٝىٙ .... -ٕ

 (     )    ك٢ ج١ ٌٓحٕ ض٣ٍى إٔ ضٌٕٞ جُكٍخ  -ٖ

 أجب عما ٌلً: -د

  ك٢ ٍٛجز ٓح ٗط٤ؿس ُوحء ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذحُططحٌ     -ٔ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ذْ ضؼَِ : ضٞهق ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػٖ جُوطحٍ ػ٘ى قىٝو جُطحُوحٕ.    -ٕ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٝٞف جُؿٍجتْ جُط٢ جٌضٌرٜح جُططحٌ ك٢ ٍٛجز.  -ٖ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓحيج ضؼٍف ػٖ ؾ٤ٕ ج٫ٗطوحّ  ٝٓحيج ًحٕ ٤ٍٛٓٙ  –ٗ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ُي.ًحٕ ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم ْررح ك٢ جٍُ٘ٛ ٝج٣ُُٜٔس . ٝٞف ي – ٘
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓح ج٣ًًٍُحش جُك٣ُ٘س جُط٢ ٤ْطٍش ػ٠ِ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ جُٜ٘ى  - ٙ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 خص الفصلمل

& صعب على والدتً "محمود وجهاد" أن ٌرٌا الطفلٌن ٌؽرقان أو ٌذبحان فسلمتا الطفلٌن للخادم األمٌن "سبلمة الهندي" 

وكانتا لم تتمكنا من إخبار السلطان . فؤلبسهما الشٌخ مبلبس العامة وسار بهمةا علةى الشةاطا بعةدما عبةر بهمةا فةً قةارب 

ن الهور ، وعاش معهما بعدما أخبةر سةكان القرٌةة أنةه تبناهمةا ولكةن سةلوكهما جعةل صٌد حتى وصل إلى قرٌته القرٌبة م

الناس ٌظنون أنهما من سبللة الملوك ، مما دفعةه إلةى إخبةار بعةض أقاربةه وطلةب كتمةان الحقٌقةة حتةى ال ٌصةاب الطفةبلن 

 بسوء .

لةى الخةروج ؛ لتسةلٌم الطفلةٌن للسةلطان & حدث أن أقبل جنود السلطان لؽزو القرٌة فً الوقت الذي كان الشٌخ قد عةزم ع

فؤوقؾ الشٌخ الجنود وطلب منهم إخبار السلطان الذي حضر وطار فرحاً بالخبر وكان اللقاء بهما مإثراً وقد عفا السةلطان 

 عن قرٌة الشٌخ سبلمة والقرى المجاورة وتباشر األهلون بذلك . 

دة ملكةه واالنتقةام مةن التتةار ؛ لٌةوّرث ملكةه لمحمةود وجهةاد & عادت البسمة إلى السلطان وانةتعش لدٌةه األمةل فةً اسةتعا

مصدقاً لنبوءة المنجم وقد استوحى السلطان من هذا اللقاء بعةض العظةات التةً تعلمهةا كحقةارة الةدنٌا وؼرورهةا والتكالةب 

 علٌها مع كذب أمانٌها الخادعة . 

وهو فً قتال خٌالً مع أعدابه األشجار إذ أخذ  & عاش األمٌران فً سرور وبدأ محمود ٌتدرب على الفروسٌة وقد أصٌب

ٌرمٌها بالسهام وٌضربها بسٌفه وهو ٌركض بفرسه حتى كاد ٌقع فً جرؾ شدٌد فؤسرع السابس )سٌرون( باختطافه من 

فوق صهوة جواده قبل أن ٌقع وأصٌب األمٌر فً رأسه وأسعفه الطبٌب وهنؤه خاله بنجاته، ونصحه بعدم المجازفة بحٌاته 

الصباح أسرعت إلٌه جهاد وقدمت له باقة من األزهار بمناسبة سبلمته وضمهما السلطان إلى صدره وهو ٌدعو لهما وفً 

                   بالسعادة .                                                                                                                   

  ا الطفبلن )محمود وجهاد ( من األسر والؽرق ؟ وضح كٌؾ نج  (ٔ

  ٕ٤ٖ ػحتٗس نحضٕٞ ٝؾٜحٕ نحضٕٞ ٚؼد ػ٤ِٜٔح إٔ ٣ٍ٣ح جُطل٤ِٖ ٣ًذكح َّٓ ق٤ٖ ؾحٖص ػح٠لس ج٧ٓٞٓس ذح٧ُ

ذه٘حؾٍجُططحٌ أٝ ٣ـٍهحٕ ك٠ جٍُٜ٘ ٝ أٝ قص ُٜٔح ػح٠لس ج٧ٓٞٓس إٔ ضِٓٔح جُطل٤ِٖ ئ٠ُ ج٤ُٗم ٬ْٓس جُٜ٘ىٟ ٝٛٞ 

ىّ ج٧ٍْز ًٓ٘ أ٣حّ )نٞجٌَّ ٖحٙ ( ٤ٍُٜخ ذٜٔح ئ٠ُ ٓٓو١ ٌأْٚ ق٤ع ٣ؼ٤ٗحٕ ٓؼٚ  ك٠ أٖٓ ٬ّْٝ نحوّ أ٤ٖٓ ًحٕ ٣ه

كأُرٜٓٔح ٬ٓذّ جُؼحٓس ٖٓ جُٜ٘ٞو ٝأًٌرٜح ػ٠ِ ذـِس ْٝحٌ ذٜٔح قط٠ َٝٚ ئ٠ُ ٖح٠٠ء جٍُٜ٘ كؼرٍٙ ك٠ ًٍٓد ٤ٚى 

ذحُٜ٘ى ، غْ َٝٚ ج٤ُٗم ٬ْٓس ذٜٔح ئ٠ُ ئ٠ُ جُٗح٠ة ج٥نٍ ٗظ٤ٍ و٣٘حٌ ٝجُرـِس جُط٠ ْحهٜح جذٖ ج٤ُٛحو ئ٠ُ ه٣ٍطٚ 

 ه٣ٍطٚ ٝػحٖح ٓؼٚ ٛ٘حى . 

ٌن عن إخبار جبلل الدٌن بؤمر الطفلٌن ؟  (ٕ  ما الهول الذى شؽل األُمَّ

 . ٌجٍُٜٞ ٛٞ أٜٗٔح أ٣و٘طح ذحٌُ٘رس ٣ّٞ جٍُٜ٘ ٌٝأ٣طح أٗٚ ٫ٓك٤ٙ ٖٓ جُٔٞش ؿٍهح أٝ ج٧ٍْ ك٠ أ٣ىٟ جُط٤ح 

 ن روع الطفلٌن ؟ كٌؾ استطاع الشٌخ سبلمة أن ٌهدئ م  (ٖ

  ؾـ : ذأٗٚ ًحٕ ٣وٍٞ ُٜٔح ٣ٝٛرٍٛٔح ذأٜٗٔح ْٞف ٣ِطو٤حٕ ذأِٜٛٔح ك٢ ٫ٌٛٞ ذؼى إٔ ٣٘طٍٛ جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػ٠ِ

 جُططحٌ ٣ًٝذف ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ذ٤ىٙ .

 لخص الحوار الذى دار بٌن الشٌخ )سبلمة ( والصٌاد . وما اثر ذلك على الطفلٌن ؟   (ٗ

 َم ٣ًٖٛ جُطل٤ِٖ ٌُٖٝ أٜٓٔح ٓحضص ضكىظ ج٤ُٗم ٬ْٓس ػٖ ه٣ٍطٚ ك ٍُ ٠ جُٜ٘ى ٤ًٝق ْحكٍ ئ٠ُ ًحذَ ٝضُٝؼ ذٜح ك

كأقد إٔ ٣ؼٞو ذٜٔح ئ٠ُ ٓٓو١ ٌأْٚ ٤ٍُذ٤ٜٔح ١ْٝ أِٛٚ ٝي٣ٝٚ، ٝضكىظ ج٤ُٛحو ػٖ ق٤حز ج٤ُٛى ٝٓح ذٜح ٖٓ أنطحٌ 

ٚ ٝكٍجنٚ ٝأٌجٗرٚ ٝػٖ ه٣ٍطٚ ٝق٤حز أِٜٛح ٝػحوجضْٜ ك٠ أكٍجقْٜ ٝٓ ضْٜٔ ٝػٖ ًٞنٚ َٝٝؾطٚ ٝأ٫ٝوٙ ٝػٖ ٌُٓػط

ٝ ذوٍضٚ جُكِٞخ ٝذرـحتٚ جُط٠ ضٓٔغ ج٬ٌُّ كطك٤ٌٚ ، ًٝحٕ ًُٜج جُكى٣ع أغٍ ؾ٤َٔ  ػ٠ِ جُطل٤ِٖ ٝؾىج ك٤ٚ ًُز ػظ٤ٔس 

 أٗٓطٜٔح ٓح ًحٗح ك٤ٚ ٖٓ جُهٞف. 
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 س. لماذا تعلم الطفبلن الخوؾ والحذر رؼم صؽرهما ؟  (٘

 ٞجوظ جٍُٔٝػس .ذٓرد ٓح ٍٓ ذٜٔح ٖٓ ج٧ٛٞجٍ ٝٓح ٖٜىضٚ أػ٤ٜ٘ٔح ٖٓ جُك 

 كٌؾ عاش الطفبلن فً قرٌة الشٌخ سبلمة ؟  (ٙ

 .ػحٔ جُطل٬ٕ ك٢ أٖٓ ٬ّْٝ ك٢ ٌػح٣س ج٤ُٗم ٬ْٓس 

 بم أوصى الشٌخ سبلمة الطفلٌن ؟ وماذا قال عنهما ألهل قرٌته ؟ وما موقؾ أهل القرٌة ؟  (7

  ٛح ذٔح ٣ىٍ ػ٠ِ أٜٗٔح ٖٓ ذ٤ص ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٝأكٜٜٔٔح إٔ ٚحقد َّٞ جُوحٌخ هى ٣ِٜٓٔٔح ئ٠ُ جُططحٌ ئيج أٝٚحٛٔح ذأ٣٫طل

ػٍف أِٜٚٔح ًٝحٕ ٣وٍٞ ػٜ٘ٔح أٜٗٔح ٣ط٤ٔحٕ ٝؾىٛٔح ك٠ ٣ٍ٠وٚ كطر٘حٛٔح ٌُٖٝ ًٛج جُوٍٞ ُْ ٣ٍُٜ ِ كٍٟٞ أَٛ 

جُو٣ٍس ٝأنًٝج ٣هطٍػٕٞ جُكٌح٣حش ػٖ أِٜٚٔح ٝجضلن ٓؼظْٜٔ ػ٠ِ أْٜٗ ٖٓ أذ٘حء جُِٔٞى ُٔح ٣رىٝ ػ٠ِ ٝؾٜٞٛٔح 

 ٘ؼ٤ْ .ٖٓ ػ٬ٓحش جُِٔي ٍٟٝٗز جُ

 ما الفرصة التً كان الشٌخ سبلمة ٌنتظر سنوحها بعدما علم أهل قرٌته بحقٌقة الطفلٌن ؟ وكٌؾ نجا الطفبلن ؟  (8

  جُلٍٚس ٢ٛ إٔ ٣ٍٜخ ذحُطل٤ِٖ ئ٠ُ ٫ٌٛٞ نٞكحً ػ٤ِٜٔح ٝهى ٗؿح جُطل٬ٕ ػ٘ىٓح ؿُج ؾ٘ٞو جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جُو٣ٍس

ُْٜ جذ٘س جُِٓطحٕ ٝجذٖ أنطٚ ٠ِٝد ْٜٓ٘ ئ٣وحف جُـُٝ، كأؾحذٞج ٠ِرٚ  كهٍؼ ئ٤ُْٜ ج٤ُٗم ٬ْٓس ٝػٍكْٜ ذ٘لٓٚ ٝأذٍَ

 ٤٠ٍٝٝج جُهرٍ ئ٠ُ جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ج١ًُ ُْ ٣ِرع إٔ ؾحء ٍٓٓػحً كٍقحً ذحُهرٍ ج١ًُ ْٔؼٚ .

 ما الذى فكر فٌه الشٌخ سبلمة ؟ ولماذا ؟ (9

 ٝ  ٖيُي ذٓرد ًػٍز جُكٌح٣حش ػٖ أِٜٚٔح كه٠ٗ كٌٍ ك٠ جُلٍجٌ ذحُطل٤ِٖ ئ٠ُ ٫ٌٛٞ ٝقّىظ ذًُي ذؼٝ أهحٌذٚ ج٧و٤ٗ

 ػ٤ِٜٔح ٖٓ جُلطي . 

وضح كٌؾ التقى جبلل الدٌن بالطفلٌن مرة ثانٌة وبَم كافؤ جبلل الدٌن الشٌخ سبلمة ؟ وما أثر ذلةك علةى أهةل قرٌتةه  (ٓٔ

 والقرى المجاورة ؟ 

 ٘ٞوٙ ئ٠ُ ه٣ٍس ج٤ُٗم ٬ْٓس أنً ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٣ٖٗ جُـحٌجش ػ٠ِ جُوٍٟ جُٔؿحٌٝز ٬ٌُٛٞ ُط٤ْٞغ ٌِٓٚ كِٔح َٝٚ ؾ

نٍؼ ُْٜ ٝأنرٍْٛ ذوٛس جُطل٤ِٖ كأٌِْٞج ئ٠ُ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ كؿحء ئ٠ُ جُو٣ٍس ٝأنً جُطل٤ِٖ ٜٝٞٔٔح ئ٠ُ ٚىٌٙ ٝأًٍّ 

ج٤ُٗم ٝه٣ٍطٚ كأنً ج٤ُٗم ٬ْٓس ٓؼٚ ئ٠ُ هٍٛٙ ٝ أٍٓ ؾ٘ٞوٙ إٔ ٣ٌلٞج ػٖ ؿُٝ ًٛٙ جُو٣ٍس ٝجُوٍٟ جُٔؿحٌٝز ٌٝكغ 

ٍ جُى٣ٖ قر٤رحً ئ٠ُ هِٞذْٜ ذؼى إٔ ًحٗص أًرحوْٛ ضـ٠ِ ذٌٍج٤ٛطٚ ٝهىٓص ٝكٞوْٛ ئ٠ُ هٍٛٙ ػٖ أِٜٛح جُؿ٣ُس كأٚرف ؾ٬

 ضٌٍٗٙ ػ٠ِ ئقٓحٗٚ ٝضوىّ ُٚ ج٫ُٞء ٝجُطحػس قحِٓس ٓؼٜح جُٜىج٣ح جُ٘ل٤ٓس كورَ جُِٓطحٕ ٛىج٣حْٛ ٝأؾحَْٛ ػ٤ِٜح.

 كٌؾ أكرم السلطان جبلل الدٌن الشٌخ سبلمة ؟ (ٔٔ

 ُٗ٤م ٬ْٓس ذإٔ ٠ِد ٖٓ هحتى جُكِٔس إٔ ٣ٌلٞج ػٖ ًٛٙ جُو٣ٍس ٝجُوٍٟ جُٔؿحٌٝز ٫ٝ أًٍّ جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ج

 ٣أنًٝج ٖٓ أِٜٛح جُهٍجؼ .       

 وضح رد الفعل عند أهل القرى مما أعلنه السلطان جبلل الدٌن . (ٕٔ

  ٜح ًٝرٍجتٜح نٍؼ أِٜٛح )ٌؾح٫ ٝٗٓحء( كٍق٤ٖ ٓط٤ِِٜٖ ؛ ٤ُٗحٛىٝج جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٝضوىّ ئ٤ُٚ ٝكى ٖٓ ٤ٖٞن

 ٣ٌٍٗٝٗٚ ػ٠ِ ٌٍٓٓطٚ ٝكِٟٚ .      

 تؽٌرت أحوال جبلل الدٌن بعد عثوره على والدٌه وضح ذلك .  (ٖٔ

   ق٤ع ػحو ئ٠ُ ٝؾٚ جُرٍٗ ٝجٌٍُٓٝ ذؼى جُؼرِٞ ٝج٫ٗطؼحٔ هِرٚ ذح٧َٓ ٖٝؼٍ ًإٔ أِٛٚ ٝي٣ٝٚ ذؼػٞج ؾ٤ٔؼحً ك٢

 ٓكٔٞو ٝؾٜحو ٝهى ه١ٞ أِٓٚ ك٢ جْطؼحوز ٌِٓٚ .   

 الفصل الثالث ىعل ددرًتاخ

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة أ: ضع عبلمة )

 (   )        جُى٣ٖ. ًٍحٕ ج٤ُٗم ٬ْٓس ٣ٍَٝج ُؿ٬  .ٔ

 (   )      ٬ٌُٛٞ جُٔؿحٌٝز جُىْحًٍ ئقىٟ ك٢ ًحٕ جُطل٬ٕ ٣ؼ٤ٗحٕ .ٕ

 (   )      .نحضٕٞ ؾ٬ٍ جُى٣٘ح ذأٍٓ جُطل٤ِٖ ٝؾ٤ٜحٕ نحضٕٞ أنرٍش ػحتٗس .ٖ

 (   )   جٗلَٛ ج٤ُٗم ٬ْٓس ػٖ جُٔؼٌٍٓ ك٢ ٚرحـ ج٤ُّٞ ج١ًُ ٛحؾْ ك٤ٚ جُططحٌ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ. .ٗ

 (   )      َٝٚ ج٤ُٗم ٬ْٓس ئ٠ُ جُٔـحٌز جُط٢ جنطرأ ذٜح ػ٘ى جُُٝجٍ. .٘
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 (   )       جٖطٍٟ  ج٤ُٗم ٬ْٓس هحٌذح ٤ُؼرٍ ذٚ جٍُٜ٘ ئ٠ُ ه٣ٍطٚ. .ٙ

 (   )      جذ٘حٙ ٖٓ َٝؾطٚ جُط٢ ضٞكص. َػْ ج٤ُٗم ٬ْٓس إٔ جُطل٤ِٖ ٛٔح .7

 (           ) أَٚ جُطل٤ِٖ ػٖ جُكٌح٣حش ٣هطٍػٕٞ كأنًٝج ، جُو٣ٍس أَٛ كٍٟٞ ضو٘غ ٌٝج٣س ج٤ُٗم ٬ْٓس  ُْ .8

 (   )         ًحٕ ػٍٔ جُطل٤ِٖ ق٤٘ثً ْرغ ْ٘ٞجش. .9

 (    )  جُهرٍ.ج٧و٤ٖٗ ٠ِٝد ْٜٓ٘ ًطٔحٕ  أهحٌذٚ ذؼٝ ئ٠ُ جُطل٤ِٖ  أك٠ٟ ج٤ُٗم ٬ْٓس  ذكو٤وس .ٓٔ

 (    )كٗؼٍٝج ذحُكُٕ ػ٤ِٚ.  نحٕ ٖٓ ؾ٤ٌُ٘ ٝكٍجٌٙ جُى٣ٖ ؾ٬ٍ أٗرحء ٫ٌٛٞ ُٔى٣٘س جُٔؿحٌٝز جُو١ٍ أَٛ َٝٚ ئ٠ُ .ٔٔ

 (            ) . أِٜٛح هِٞخ ك٢ نٞكٚ كحٗطٍٗ ، ٝجُو١ٍ جُر٬و ٖٓ قُٞٚ ٓح ػ٠ِ جُـحٌجش أنً ؾ٬ٍ جُى٣ٖ  ذٖٗ .ٕٔ

 (        )جُى٣ٖ. ؾ٬ٍ جُِٓطحٕ أ٫ٝو ٖٓ أٜٗٔح ٣ٍٝؾكٕٞ ، ٓؼٚ ج٣ًُِٖ جُٛر٤٤ٖ أٍٓ ك٢ ذىأ أَٛ جُو٣ٍس ٣ٌٕٗٞ .ٖٔ

 (   )     ضٌٖٔ ج٤ُٗم ٬ْٓس ٖٓ جُلٍجٌ ذحُطل٤ِٖ ٝجٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٓى٣٘س ٫ٌٛٞ. .ٗٔ

 (   )    أٍٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٌؾحُٚ ذحٌُق ػٖ ؿُٝ جُوٍٟ ٝأْو١ ػْٜ٘ جُهٍجؼ .٘ٔ

 (   )    لٍـ ٝجُرٍٗ ٝج٧َٓ.ضرىُص ق٤حز ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذؼى ػػٌٞٙ ػ٠ِ جُطل٤ِٖ ئ٠ُ جُر .ٙٔ

 (   )      ه١ٞ ٌؾحء ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ جْطؼحوز ٌِٓٚ ٖٓ أؾَ جُطل٤ِٖ. .7ٔ

 ( https://dardery.site/archives/2277ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 

 الصحٌحة لما ٌلً : تخٌر اإلجابة -ب

 ًحٕ جُطل٬ٕ : ٓكٔٞو ٝؾٜحو ق٤حٕ ٣ٍَهحٕ ذحُوٍخ ٖٓ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ك٢ : -ٔ

 ك٢ ٓى٣٘س ؿُٗس ׄ           ئقىٟ وْحًٍ جُطحُوحٕ . ׄ   ئقىٟ وْحًٍ ٫ٌٛٞ           ׄ   ٫ٌٛٞ                      ׄ  

 ُْ ضهرٍ ج٧ٓحٕ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ذأٍٓ جُطل٤ِٖ ذٓرد : -ٕ

 نٞكح ٖٓ ؿٟرٚ ׄ                  ٤ٞن جُٞهص .   ׄ   ٌكٝ ج٤ُٗم ٬ْٓس              ׄ   ػ٤ِٜٔح        نٞكٜٔح  ׄ  

 أِْٔص ج٧ٓحٕ جُطل٤ِٖ ُـ : -ٖ

 ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ׄ     ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم  . ׄ   ج٤ُٗم ٬ْٓس                ׄ   جُٓحتّ ٤ٍْٕٝ                 ׄ  

 ػرٍ ج٤ُٗم " ٬ْٓس " جٍُٜ٘ ذٞجْطس : -ٗ

  ؾٍٓ كٞم جٍُٜ٘ ׄ                  ْرحقس .ׄ   هحٌخ ٚـ٤ٍ                 ׄ   ْل٤٘س ػظ٤ٔس                     ׄ  

 ٓغ جُطل٤ِٖ ك٢ : ج٠ُٝ٧  ه٠ٟ " ج٤ُٗم ٬ْٓس " ٤ُِطٚ -٘

 ًٞل ٚـ٤ٍ ׄ       ْلف ؾرَ  .ׄ   ك٬ز ٝجْؼس                   ׄ   ؿحذس ًر٤ٍز              ׄ  

 م ٬ْٓس " ٤ُِٛحو أؾٍج ػ٠ِ ٗوِٚ ئ٠ُ جُٗح٠ة ج٥نٍ هىٌٙ :أػط٠ " ج٤ُٗ -ٙ

 أٌذؼس وٗح٤ٍٗ ׄ      غ٬غس وٗح٤ٍٗ  . ׄ       و٣٘حٌجٕ                ׄ   و٣٘حٌ ٝجقى                         ׄ  

 إٔ جُطل٤ِٖ : جُو٣ٍس  أنرٍ " ج٤ُٗم ٬ْٓس " أَٛ -7

 جذ٘ح ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ׄ       ٣ط٤ٔحٕ .ׄ   هحتٚ            جذ٘ح أقى أٚىׄ   جذ٘حٙ                           ׄ  

 ًحٕ ٓٞهق أَٛ جُو٣ٍس ق٤ٖ أنرٍْٛ ج٤ُٗم ٬ْٓس ػٖ جُطل٤ِٖ أْٜٗ : -8

  ٌقرٞج ذحُطل٤ِٖ ׄ     ٌٍٖٝٙ.  ׄ   ُْ ٣ٛىهٞٙ                     ׄ   ٚىهٞٙ                          ׄ  

 جُِٔٞى ٨ُْرحخ ج٥ض٤س:ٌقؽ أَٛ ه٣ٍس ج٤ُٗم ٬ْٓس إٔ جُطل٤ِٖ ٖٓ أذ٘حء  -9

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػحُػس ׄ     ٍٟٗز جُ٘ؼ٤ْ  . ׄ   هٞز جُر٤٘حٕ                    ׄ   ئٓحٌجش جُ٘رَ                    ׄ  

 جْطلحٞص أنرحٌ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ " جُٜ٘ى " كٌحٕ جُ٘حِ ٣ٗؼٍٕٝ ذـ : -ٓٔ

 جُكد  ׄ      جُهٞف .ׄ          جُٗٔحضس                   ׄ   جُلٍقس                          ׄ  

 كٌٍ " ج٤ُٗم ٬ْٓس ك٢ جٍُٜٝخ ذحُطل٤ِٖ ذٓرد :  -ٔٔ

 هىّٝ جُططحٌ  ׄ     ٠ٔغ أَٛ ه٣ٍطٚ  .ׄ   ػىجٝز أَٛ ه٣ٍطٚ             ׄ   ٌٖٞى أَٛ ه٣ٍطٚ           ׄ  

 ذٍَ ج٤ُٗم ٬ْٓس ُؿ٘ٞو " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٝٓؼٚ جُطل٬ٕ ٌٝؾحْٛ إٔ ٣إؾِٞج جُوطحٍ كـ : -ٕٔ

 قِٔٞٙ ئ٠ُ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ׄ     هحضِٞج ه٣ٍطٚ . . ׄ   أؾحذٞج ٠ِرٚ               ׄ   ج ػ٘ٚ               أػٍٞٞ ׄ  

https://dardery.site/archives/2277
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 ضوىّ ًرٍجء ٤ٖٝٞل جُو٣ٍس ٣ٌٍٕٗٝ جُِٓطحٕ كطِد ْٜٓ٘ إٔ : -ٖٔ

 ٣ؼِ٘ٞج ُٚ جُطحػس ׄ        ٣ٌٍٗٝج هحتى ؾ٤ٗٚ . ׄ   ٣ٌٍٗٝج ج٤ُٗم ٬ْٓس    ׄ   ٣ٌٍٗٝج جُطل٤ِٖ            ׄ  

 ٖؼٌٞ أَٛ جُٜ٘ى ٗكٞ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٖٓ جٌٍُج٤ٛس ئ٠ُ جُكد ٝج٫ُٞء ذٓرد :ضرىٍ  -ٗٔ
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 ملخص الفصل

عاش السلطان فً الهند حزٌناً ٌتذكر أهله وملكه وٌتسلى بطفلٌه وٌفكر فً االنتقام من التتار لكنه لم ٌكن ٌنسى تدبٌر   

له فٌها عٌون وجواسٌس ٌطلعونه على أخبارها وٌحرضونه على العودة سةراً فقةرر الخةروج وكةتم شبون مملكته فقد كان 

 أمره إال عن ناببه فً الهند بهلوان أزبك وقرر أخذ طفلٌه وعدم تركهما .

قابةد وتوالت انتصاراته على التتار حتى استرد معظم مملكته وسابر ببلد إٌران وقام بإحٌاء ذكرى أبٌه وأمةام ذلةك بعةث  

التتار جٌشاً لمواجهة جٌش )جبلل الدٌن( الذي أسماه )جٌش الخبلص( ، والتقةى الجمعةان وكةاد جةٌش الخةبلص أن ٌنهةزم 

لوال رباطة جؤش السلطان وحماسة األمٌر محمود وتعاون أهل بخارى وسمرقند الذٌن هاجموا التتار من الخلؾ فهزمةوهم 

 على ؼرة وأبادوهم وتصافح الفرٌقان .

األنباء بسٌر جنكٌز خان فطار إلٌه جبلل الدٌن ولكنه فقد فً طرٌقه ثمرتً قلبه حٌث َُخِطَؾ األمٌةران ووجةدت   جاءت  

جثة السةابس فانشةؽل بالبحةث عنهمةا واشةتد حزنةه علٌهمةا وٌةبس منةه جنةوده فانفضةوا مةن حولةه إال عةن بعةض خاصةته 

 ببلدهم انتقاماً منهم لمساندة جبلل الدٌن .  وتركوه ؛ لٌعاونوا مجاهدي بخارى وسمرقند الذٌن داهم التتار

تدفقت سٌول التتار حتى وصلت إلى مقر السلطان ، وكان جنكٌةز خةان قةد عةاد إلةى بةبلده متعبةاً تاركةاً جنةوده ٌطةاردون  

جؤ جبلل الدٌن وٌقبضون علٌه حٌاً وأخذوا فً مطاردته ففر منهم حتى وصل إلى جبل ]الشطار[ الذي ٌسكنه األكراد حٌث ل

إلى أحدهم لٌخفٌه فحماه الرجل وأوصى زوجته بخدمته ، ولكن أحد الموتورٌن دخل علٌه بعدما خرج صاحب الةدار وسةدد 

حربة حاص )ابتعد( عنها السلطان وأخذها ، وهم أن ٌقتل الكردي لوال أنةه أخبةره بمكةان ولدٌةه فتركةه لٌةؤتً بهمةا، ولكةن 

أخبره أنه باع الطفلٌن لتجار الرقٌق وهما فً طرٌقهما إلةى الشةام فشةعر الكردي خدعه وكر علٌه وطعنه وهو مستسلم إذ 

                                                                                                                           السلطان باأللم الشدٌد فطلب من الكردي أن ٌجهز علٌه وهو ٌردد }أرحنً من الحٌاة فبل خٌر فٌها بعد محمود وجهاد{ .           

 س. وضح كٌؾ عاش )جبلل الدٌن( فى مملكته الصؽٌرة بالهند وبمن كان ٌتعزى ؟ (ٔ

ػحٔ ػ٤ٗس ق٣ُ٘س ضٓٞوٛح ج٣ًًٍُحش ج٤ُ٧ٔس ٖٓ جُِٔي جًُجٛد ٝج٧َٛ جُٜح٤ٌُٖ ًٝحٕ ٣طؼُٟ ٣ٝؿى ِْٞجٙ ك٠ )ٓكٔٞو ،  

ٝضو٣ٞس ؾ٤ٗٚ ٝضؼ٣ُُ ٤ٛرطٚ ًٝحٕ ك٠ ًلحـ وجتْ ٓغ أٍٓجء جُٔٔحُي جُط٠ ًحٗص ضٌط٘ق ٌِٓٔس ؾٜحو( ًٝحٕ ٠ٓ٘٣٫ ضىذ٤ٍ ٌِٓٚ 

٫ٌٛٞ ٣ىكغ ؿحٌجضْٜ ػ٠ِ ذ٬وٙ ٣ٝـُْٝٛ جُل٤٘س ذؼى جُل٤٘س ًٝحٕ ٣ٓططِغ أنرحٌ ٓٔحٌُٚ جُٓحذوس ٣ٍٝهد قًٍحش جُططحٌ ذٜح 

 ْطٍوجو ٓٔحٌُٚ ٝٓٔحُي أذ٤ٚ ٖٓ أ٣ى٣ْٜ ٣طٍذٙ ذْٜ جُىٝجتٍ ٣ٝطك٤ٖ جُلٍ٘ ٬ُٗوٟحٜ ػ٤ِْٜ ٝج٫ٗطوحّ ْٜٓ٘ ٝج

 س. ما هدؾ التتار من ؼزو الببلد اإلسبلمٌة ؟ وما سٌاستهم فى تلك الببلد؟   (ٕ

ًحٕ ٛىكْٜ جُطه٣ٍد ٝجُطى٤ٍٓ ذؼى ِْد ج٧ٓٞجٍ ٝهطَ جٍُؾحٍ ٝجُ٘ٓحء ٝج٠٧لحٍ غْ ضؼٞو ئ٠ُ ذ٬وٛح قحِٓس ٓؼٜح جُـ٘حتْ   

ٍٟ ًٝحٗٞج ٣ؼوىٕٝ ٓغ أَٛ جُر٬و جُط٠ ٣ؼُٜٝٗح ئضلحهحً ٣إٔٓ٘ٞ ذٚ ٖٓ ػٞوضْٜ ئ٤ُْٜ ٝج٬ْ٧خ كطهطرة ك٤ٜح غْ ضؼٞو ٍٓز أن

ٖ ٣طْٕٞٔٞ ك٤ٚ ج٤َُٔ ئ٤ُْٜ ٝجٍُٞح ذ٤ٓحْطْٜ ٖٓ ػر٤ى  َٓ ُٕٞ ػ٤ِْٜ  َّٞ غح٤ٗس ذىكغ ؾ٣ُس ًر٤ٍز ُْٜ ك٠ ذىج٣س ًَ ػحّ غْ ٣ُ

 ج٧ٛٞجء جُطحٓؼ٤ٖ ك٠ جُٔ٘حٚد ٖٓ أَٛ ضِي جُر٬و .

 والعواصم التى تخلى عنها )جبلل الدٌن( ؟س. صؾ أحوال المدن  (ٖ

َْٛ ُْٜ ئ٫ ؾٔغ ج٧ٓٞجٍ ٖٓ ًَ ْر٤َ ذٔٛحوٌز أٓٞجٍ جُ٘حِ ٝكٍٜ جٍُٟجتد ِْٝد   ٤ُٜٝح ؾٔحػس ٖٓ جُطـحز جُٔٓطرى٣ٖ ٫ 

 أٓٞجٍ جُطؿحٌ ٖٝٓ ٣ؿٍؤ ػ٠ِ جٌُٟٗٞ ٣ٌٕٞ ؾُجؤٙ جُوطَ أٝ ج٩ٛحٗس ٝجُطؼ٣ًد 

 ة لمواجهة التتار واسترداد ممالكه؟س. لماذا رأى )جبلل الدٌن( الفرصة سانح (ٗ

٧ٕ أضرحػٚ ك٠ ًٛٙ جُر٬و ًحٕ ٣ٍجِْٞٗٚ ٣ٝٛلٕٞ ُٚ أقٞجٍ جُ٘حِ ٝٓح ٣ؼحٕٗٞ ٖٓ جُظِْ ٣ٝٗؿؼٞٗٚ ػ٠ِ جُؼٞوز ئ٤ُْٜ  

 ٣ٝؼىٝٗٚ  ذأْٜٗ ْٞف ٣ٓحػىٝٗٚ ك٠ قٍٝذٚ ًٔح أنرٍٝٙ ذإٔ جُططحٌ ٓٗـُٕٞٞ ذكٍٝخ ٣ٞ٠ِس ٓغ هرحتَ جُطٍى .
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 ل الدٌن( للخروج لمواجهة التتار ؟ وما الذى فكر فٌه ؟ وكٌؾ حسم أمره ؟س. كٌؾ استعد )جبل (٘

ضؿُٜ ٤ٍُِٓٔ ًٝطْ نرٍٙ ػٖ جُ٘حِ ؾ٤ٔؼحً ٓح ػىج هحتىٙ جٌُر٤ٍ ) ذِٜٞجٕ أَذي( جًُٟ جْط٘حذٚ ػ٠ِ ٌِٓٔطٚ ٝضٍى ُٚ ؾ٤ٗحً  

ًَ ٜٓ٘ح أ٤ٍٓجً ٝأٍْٓٛ ذح٤ٍُٓ نِلٚ  ٣ٌل٠ ُكٔح٣طٜح غْ ْحٌ )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ( ذهٔٓس آ٫ف ٓوحضَ هْٜٓٔ ئ٠ُ ػٍٗ كٍم ؾؼَ ػ٠ِ

ػ٠ِ وكؼحش ٖٓ ٠ٍم ٓهطِلس قط٠ ٫ ٣ؼِْ ذْٜ أقى ٝكٌٍ )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ( ك٠ أٍٓ ٠ل٤ِٚ َٛ ٣أنًٛٔح ٓؼٚ ٣ٝؼٍٜٞٔح ٧نطحٌ 

جُط٣ٍن ٝٓطحػد جٍُقِس جُٗحهس  غْ ٣ؼٍٜٞٔح ُهطٍ ٓٞجؾٜس جُططحٌ جُط٠ ٣٫ؼِْ ٤ٍٛٓٛح ئ٫ َّللا  أّ ٣طًٍٜٔح ٓغ ٗحترٚ ذحُٜ٘ى 

ٝٛٞ ٫ ٠حهس ُٚ ذلٍجهٜٔح ٫ٝ ٠حهس ُٜٔح ذلٍجهٚ ٌٝذٔح ٠ٔغ أٍٓجء جُٜ٘ى ك٠ ٌِٓٔس ٫ٌٛٞ ك٤ٜؿٕٔٞ ػ٤ِٜح ك٠ ؿ٤حذٚ ٣ٝوغ 

 ج٤ٓ٧ٍجٕ ك٠ هرٟطْٜ ، غْ قْٓ أٍٓٙ ٝهٌٍ إٔ ٣أنًٛٔح ٓؼٚ .

 مود ؟س. وضح كٌؾ أعد )جبلل الدٌن() محموداً وجهاد (لمواجهة التتار وما الشعور الذى كان ٌسٌطر على مح (ٙ

جٛطْ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذطى٣ٌرٜٔح ػ٠ِ ًٌٞخ جُه٤َ ٝقَٔ ج٬ُٓـ ْٝحتٍ أػٔحٍ جُل٤ٍْٝس ٌٝذحٛٔح ضٍذ٤س نٗ٘س ضؼىٛٔح ُطكَٔ  

جُٔٗحم ٝجُطـِد ػ٠ِ جُٔطحػد ًٝحٕ ٣كىغٜٔح ػٖ ٓؼحٌى نٞجٌَّ ٖحز ٓغ جُططحٌ ٣ٝٛق ُٔكٔٞو ٖؿحػس ٝجُىٙ )ٓٔىٝو( 

ٍٛجز ٝٓحش ٤ٜٖىج كٌحٕ ٓكٔٞو ٣ٗؼٍ ذأٗٚ ٤ْوحضَ جُططحٌ ٣ٞٓحً ٓح ك٤ػأٌ ٝؿٍجٓٚ ذٔرحٌَز هٞجوْٛ ٤ًٝق أ٤ٚد ك٠ ٓؼًٍس 

 ْٜٓ٘ ٧ذ٤ٚ ٝؾىٙ ٝنحُٚ ٝٝجُىضٚ ٝؾىضٚ ْٝحتٍ أِٛٚ ًٝحٗص ؾٜحو ضٗحًٌٚ ٖؼٌٞٙ ٝضٗؿؼٚ ػ٠ِ قٍٝذٚ ج٤ُٔٛٞس ٞى جُططحٌ .

 س. كٌؾ استولى )جبلل الدٌن( على كابل؟ ولماذا دانت له سابر ببلد إٌران دون عناء كبٌر؟ (7

ْحٌ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٓغ نٞج٘ ٌؾحُٚ ٝهطؼٞج جُٔلحَز ػ٠ِ ن٤ُْٜٞ ٝػرٍٝج ٍٜٗ جُٓ٘ى ٝضرؼطْٜ كٍم جُؿ٤ٕ قط٠ جُطوٞج ؾ٤ٔؼحً  

ػ٘ى ٍٓٔ ن٤رٍ ٝق٤ٖ جهطٍذٞج ٖٓ ًحذَ ذؼع ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٬ًٌْ ئ٠ُ أ٤ٖحػٚ ذٜح كلٍقٞج ٝأٖحػٞج جُهرٍ ك٠ جُٔى٣٘س كٞغد أِٜٛح 

٬ٍ جُى٣ٖ جُٔى٣٘س وٕٝ هطحٍ ًر٤ٍ ٝجٗطٍٗ جُهرٍ ك٠ ْحتٍ جُٔىٕ كحْطؼى أػٞجٕ جُططحٌ ػ٠ِ قحًْٜٔ ٝأ٤ٖحػٚ ٝهطِْٞٛ كىنَ ؾ

٬ُٔهحز ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٝذؼػٞج ئ٠ُ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ٣ٓط٘ؿىٝٗٚ كؼحؾِْٜ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ هرَ إٔ ضأض٤ْٜ ئٓىجوجش جُططحٌ ٠ٟٓٝ ٣لطف جُٔى٣٘س 

ق ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػ٠ِ أذٞجذٜح ك٤ِٞي ٛإ٫ء جُهٞٗس ذحُلٍجٌ ذؼى ج٧نٍٟ ذـ٤ٍ ػ٘حء ٧ٕ أِٜٛح ًحٗٞج ٣ػٌٕٞٝ ػ٠ِ قحًْٜٔ ق٤ٖ ٣و

 ئ٠ُ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ٝذًُي وجٗص ْحتٍ ذ٬و ئ٣ٍجٕ ئ٠ُ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ.

 س. وضح كٌؾ كان محمود وجهاد مع جبلل الدٌن فى معاركه ؟ (8

ـ ٝٛٞ ٣٘طوَ ًحٗح ٤ٓ٣ٍجٕ ق٤ع ْحٌ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٣ٝوّٞ ذهىٓطٜٔح ج٤ُٗم ٬ْٓس ٝجُٓحتّ ٤ٍْٕٝ ًٝحٕ ٓكٔٞو ٣ٗؼٍ ذحُلٍ 

ك٠ ًٌحخ نحُٚ ٖٓ ٓى٣٘س ئ٠ُ أنٍٟ ًٝحٕ ٓكٔٞو ٣ٓأٍ نحُٚ أ٣ٖ أػىجؤٗح جُططحٌ   ٝٓط٠ ٣هٍؾٕٞ ُِوحت٘ح   ك٤رطْٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ 

 ٣ٝوٍٞ ٫ ضطؼؿَ جٍُٗ ٣ح ذ٠٘ ئْٜٗ آضٕٞ ئ٤ُ٘ح ه٣ٍرحً ك٘حٍٚٗح َّللا ػ٤ِْٜ ئٕ ٖحء َّللا .

 ما رأٌك فى ذلك ؟س. ماذا فعل جبلل الدٌن بعد أن استقر له األمر ؟ و (9

هحّ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذاق٤حء يًٍٟ ٝجُىٙ ْٝحٌ ك٠ ًٓٞد ػظ٤ْ ٣ُُحٌضٚ ك٠ جُؿ٣ٍُز جُط٠ وكٖ ذٜح غْ أٍٓ ذ٘وَ ٌكحضٚ ئ٠ُ هِؼس  

أٌيٖٛ ك٠ ٜٓٗى قحكَ قٍٟٙ جُؼِٔحء ٝج٧ػ٤حٕ ٝجٌُرٍجء ٖٓ ؾ٤ٔغ جُر٬و ٝذ٠٘ ػ٤ِٚ هرس ًر٤ٍز أٗلن ػ٠ِ ذ٘حتٜح جٌُػ٤ٍ ٖٓ 

 ٬ٍ جُى٣ٖ أنطأ ك٠ يُي ًٝحٕ أ٠ُٝ ذٚ إٔ ٣٘لن ًٛٙ ج٧ٓٞجٍ ك٠ ضؿ٤ُٜ ؾ٤ٗٚ ٝض٤ٔ٘س ذ٬وٙ ج٧ٓٞجٍ ٝأٌٟ إٔ ؾ

 س. ماذا فعل جنكٌز خان لبلنتقام من جبلل الدٌن ؟ وما موقؾ جبلل الدٌن من ذلك ؟ (ٓٔ

ْٝحٌ ئ٤ُْٜ  أٌَْ ؾ٤ٖٞحً ًر٤ٍز ُوطحٍ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٝؾؼَ أقى أذ٘حتٚ ػ٠ِ ه٤حوز ًٛٙ جُؿ٤ٞٔ ٝضؿُٜ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ُِوحتْٜ 

 ذأٌذؼ٤ٖ أُلحً ٣طوىْٜٓ ؾ٤ٗٚ جُهح٘ ؾ٤ٕ جُه٬٘ ٝوجٌش ٓؼًٍس ٛحتِس ذ٤ٖ جُل٣ٍو٤ٖ ك٠ َْٜ ٍٓٝ 

 س. كٌؾ انتصر )جبلل الدٌن( على التتار فى معركة سهل مرو ؟  (ٔٔ

غرص ؾ٤ٕ جُه٬٘ قط٠ ذحو ٓؼظٔٚ ٝجٞطٍذص ٚلٞف ج٤ُِٖٔٓٔ ٣ٝثّ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٖٓ ج٫ٗطٛحٌ كْٛٔ ػ٠ِ ج٫ْطٜٗحو   

ك٠ جُٔؼًٍس ٝقع ٓكٔٞوجً ػ٠ِ جُػرحش ٝضوىّ ٣كٍٜ ٌؾحُٚ ػ٠ِ جُوطحٍ ٣ٝؿٔغ ٚلٞكْٜ ٣ٝوحضَ ذ٘لٓٚ ٝج٤ٓ٧ٍ جُٛـ٤ٍ ٌٝجءٙ 

ٝج٤ُٓق ك٠ ٤ٔ٣٘ٚ كىذص جُكٔحْس ٝجُك٤ٔس ك٠ ٗلِٞ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝهحضِٞج وٕٝ جُِٓطحٕ ٝذ٤٘ٔح جُططحٌ  حٍٕٛٝ ػ٠ِ ج٤ُِٖٔٓٔ 

أًرٍ ٗكٖ ؾ٘ٞو َّللا كظٖ جُِٕٔٓٔٞ أْٜٗ ٬ٓتٌس ذؼػْٜ َّللا ُطأ٤٣ى ج٤ُِٖٔٓٔ ئيج ذٛلٞف جُططحٌ ضٟطٍخ ٝجٌضلغ ٚٞش َّللا 

ككِٔٞج ػ٠ِ جُططحٌ قِٔس ٚحوهس ٝقحٍٝ جُططحٌ  جٍُٜخ ٌُٖٝ ضِوحْٛ جُِٕٔٓٔٞ ٖٓ أَٛ ذهحٌٟ ٍْٝٔه٘ى ٝأذحوْٝٛ ػٖ ذٌٍز 

 أذ٤ْٜ .

 : س.ماذا تعرؾ عن جٌش الخبلص ؟  (ٕٔ

ٌَْ ؾ٤ٖٞحً ػظ٤ٔس ُوطحُٚ ذو٤حوز أقى أذ٘حتٚ كطؿُٜ ُِوحتْٜ ، ْٝحٌ ك٢ أٌذؼ٤ٖ أُلحً ػٍف جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ هى أ 

٣طوىْٜٓ ؾ٤ٗٚ جُهح٘ ج١ًُ أض٠ ذٚ ٖٓ جُٜ٘ى ْٝٔحٙ ؾ٤ٕ جُه٬٘ ، ًٝحٕ هى ذو٠ ٓ٘ٚ َٛحء غ٬غس آ٫ف كِو٢ ؾٔٞع جُططحٌ 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 267

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

ه٬٘ قط٠ ذحو ٓؼظٔٚ ٣ٝثّ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ َْٜ ٍٓٝ ٝوجٌش ذ٤ٖ جُل٣ٍو٤ٖ ٓؼًٍس ٖٓ أٍٛٞ جُٔؼحٌى ، غرص ك٤ٜح ؾ٤ٕ جُ

 ٖٓ ج٫ٗطٛحٌ كْٛٔ ػ٠ِ إٔ ٣ٓطٜٗى ك٢ جُٔؼًٍس .

 س. ما موقؾ جبلل الدٌن من جٌش بخارى وسمرقند ؟  (ٖٔ

كٍـ جُِٓطحٕ ذؿ٤ٕ ذهحٌٟ ٍْٝٔ ه٘ى ٝأغ٠٘ ػ٤ِْٜ ٝهحٍ ُْٜ :)ئٌْٗ ؾ٘ٞو َّللا قوح ٝئٗ٘ح ٓى٣ٕ٘ٞ ٌُْ ذك٤حض٘ح( ٝأًٍْٜٓ  

 ج٫ٟٗٔحّ ئ٠ُ ؾ٤ٗٚ كورِٞج ٖح٣ًٍٖ.ٝنِغ ػ٤ِْٜ ٝػٍٜ ػ٤ِْٜ 

 س: بما تبرر تباطإ جبلل الدٌن فى الخروج لمبلقاة جنكٌز خان بعدما فعله األخٌر بؤهل بخارى ؟    (ٗٔ

ضرح٠أ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٠ جُهٍٝؼ ٬ُٔهحز ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ٫ٗٗـحُٚ ذأٍٓ ٓكٔٞو ٝؾٜحو ج٣ًُِٖ ٞحػح ْٜٓ٘ ك٠ ٣ٍ٠ن ػٞوضٚ ك٠   

٣ؿطحَ ذ٬و ج٧ًٍجو كحٗٗـَ ذحُركع ػٜ٘ٔح، ٝػٖ ج٤ُٗم ٬ْٓس جُٜ٘ىٟ ٤ٍْٕٝٝ جُٓحتّ  ؿُٝ ذ٬و جُِٔي ج٧ٍٖف ٝٛٞ

 ج٤ًُِٖٞٔ ذهىٓطٜٔح ٝقٍجْطٜٔح، كرؼع ٌؾحُٚ ك٠ ٠ِرْٜ ٝجُطلط٤ٕ ػْٜ٘، ئ٫ أْٜٗ ُْ ٣ؼػٍٝج ػ٠ِ أغٍ. 

 س. ما الذى ؼٌر من طباع جبلل الدٌن وجعله سٌا الخلق ؟  (٘ٔ

جُهِن ٗط٤ؿس ُلوىٙ ُٝى٣ٚ ٓكٔٞو ٝؾٜحو ٣ٝأِ ٌؾحُٚ ٖٓ جُؼػٌٞ ػ٤ِٜٔح ًُج ْحءش  ضـ٤ٍش ٠رحع ؾ٬ٍ جُى٣ٖ، ٝٚحٌ ٢ْء 

 قحُطٚ ٝضـ٤ٍش ٠رحػٚ. 

 س. وضح موقؾ رجال جبلل الدٌن منه بعد أن ساءت حالته؟ (ٙٔ

ضَِٓ ؾ٘ٞوٙ ٖٓ قُٞٚ ُٝكوٞج ذانٞجْٜٗ جُٔؿحٛى٣ٖ ٖٓ أَٛ) ذهحٌٟ ٍْٝٔ ه٘ى( ٝهحضِٞج جُططحٌ ذ٤ٖ) ضر٣ٍُ ٝو٣حٌذٌٍ(  

ْٞٛ ٌُٖٝ جُططحٌ ضىكوٞج ًح٤َُٓ كحًطٓكٞج ًَ ٓح أٓحْٜٓ قط٠ ِٝٚٞج ئ٠ُ ٓوٍ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ُْٝ ٣ٌٖ ٓؼٚ ئ٫ كثس ه٤ِِس ُٝٛٓ

ٚٔٔص ػ٠ِ ػىّ جُطه٠ِ ػ٘ٚ ك٠ ٓك٘طٚ ٝجُىكحع ػ٘ٚ كأًٌرٞٙ ػ٠ِ كٍْٚ جًُٟ جٗطِن ذٚ ٠ٝحٌوٙ ؾ٘ٞو جُططحٌ قط٠ ُؿأ ئ٠ُ 

ج٧ًٍجو ٝهحٍ ُٚ أٗح جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جْطرو٠٘ ٝأنل٠٘ ػ٘ىى ْٝأؾؼَ ٓ٘ي  أقى ؾرحٍ ج٧ًٍجو كِؿأ )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ( ئ٠ُ أقى

 ٌِٓحً ككٔحٙ جٌٍُوٟ ٝأ٠ٚٝ َٝؾطٚ ذهىٓطٚ .

 س. وما األوامر الصارمة التى أصدرها جنكٌز خان إلى رجاله؟ وما داللتها على نفسٌة مصدرها؟  (7ٔ

ٙ ذٓرد ٍٓٞٚ أ٫ ٣وطِٞج ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ئيج  لٍٝج ذٚ ٝجٕ ج٧ٝجٍٓ جُٛحٌٓس جُط٠ أٚىٌٛح ؾ٤ٌُ٘ نحٕ هرَ ػٞوضٚ ئ٠ُ ذ٬و  

٣ؿطٜىٝج ك٠ جُورٝ ػ٤ِٚ ٝقِٔٚ ق٤حً ئ٤ُٚ ٤ٍُٟ ٌأ٣ٚ ك٤ٚ ٣ٝ٘طوْ ٓ٘ٚ ذ٘لٓٚ. ٝضىٍ ًٛٙ ج٧ٝجٍٓ ػ٠ِ ٓىٟ ؿ٤ظ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ٖٓ 

 ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ًٍٝٛٚ ُٚ ٌٝؿرطٚ ك٠ ج٫ٗطوحّ ٓ٘ٚ ذ٤ىٙ جٗطوحٓحً ٍٓٝػحً. 

 الدٌن.س. وضح كٌؾ كانت نهاٌة جبلل  (8ٔ

ًحٕ ٛ٘حى ًٍوٟ ٓٞضٌٞ ٖٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ  ُٔكٚ ق٤ٖ ونَ جُر٤ص ٝػٍكٚ  كحٗطظٍ نِٞ جُر٤ص ٖٓ ٚحقرٚ كِٔح نٍؼ ٚحقد جُر٤ص  

َْ ٫ ضوطِٕٞ ًٛج جُهٞج٠ٌَٓ جًُٟ ٫ أٓحٕ ُٚ ٫ٝ ن٤ٍ ك٤ٚ ٝهى هطَ  ،ؾحء جٌٍُوٟ جُٔٞضٌٞ ٝذ٤ىٙ قٍذس ٝهحٍ ٫ٍٓأز ٚحقد جُر٤ص ُ

َّٓ٘ٚ َٝؾ٠ كُٜ جٌٍُوٟ جُٔٞضٌٞ قٍذطٚ ٝٝؾٜٜح ئ٠ُ ؾ٬ٍ أنحً ٠ُ ن٤ٍجً ٓ٘ٚ  كوحُ ص جٍٓأز ٚحقد جُر٤ص ٫ ْر٤َ ئ٠ُ يُي كوى أ

جُى٣ٖ جًُٟ قح٘ ػٜ٘ح ك٘ٗرص جُكٍذس ك٠ جُؿىجٌ كأنًٛح )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ( ٝأ٣وٖ جٌٍُوٟ جٗٚ ٓوطٍٞ كوحٍ : ئٕ ضوط٠ِ٘ ًٔح هطِص 

ّٖٓ جٌٍُوٟ ػ٠ِ ق٤حضٚ ٠ِٝد ٓ٘ٚ إٔ ٣ًٛد ٣ٝأض٠ أن٠ كوى ٖل٤ص ٗل٠ٓ ذحنططحف ُٝى٣ي كِٔح ْٔغ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ  ًٛٙ جٌُِٔس أ

ذٜٔح ْٝٞف ٣ٌحكثٚ ػ٠ِ يُي كِٔح نٍؼ جٌٍُوٟ ٝأ٣وٖ أٗٚ ك٠ ٓأٖٓ ٖٓ ذطٕ )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ( هحٍ ُٚ جٌٍُوٟ ُوى ذؼص ُٝى٣ي 

ِْٓ ٌٍُِوٟ ٝهحٍ ُٚ ُطؿحٌ جٍُه٤ن كٓو١ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ  ػ٠ِ ؾ٘رٚ كؼحو جٌٍُوٟ ٝجُطو١ جُكٍذس ٠ٝؼٖ ذٜح ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جًُٟ جْط

 أؾُٜ ػ٠َِّ ٝأٌق٠٘ ٖٓ جُك٤حز ك٬ ن٤ٍ ك٠ جُك٤حز ذؼى ٓكٔٞو ٝؾٜحو .

 الفصل الراةع على ددرًتاخ

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة أ: ضع عبلمة )

 (          )            ق٣ُ٘س.  ػ٤ٗس ذحُٜ٘ى جُٛـ٤ٍز ٌِٓٔطٚ ك٢ جُى٣ٖ ؾ٬ٍ جُِٓطحٕ ػحٔ .ٔ

 (   )       ؾٜحو.  ٝ ٓكٔٞو جُكر٤ر٤ٖ ُٝى٣ٚ ك٢ جُٞق٤ىز ِْٞجٙ ٣ؿى ًحٕ .ٕ

 (   )      جٗٗـَ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذحُطل٤ِٖ ػٖ ض٘ظ٤ْ ٖثٕٞ جُؿ٤ٕ ٝضىذ٤ٍ ٌِٓٚ .ٖ

 (   )       ْحُْ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ قٌحّ  جُٔٔحُي جُٛـ٤ٍز جُٔك٤طس ذ٬ٌٛٞ  .ٗ

 (   )   جُىٝجتٍ.  ذْٜ ٣طٍذٙ ، ذٜح جُططحٌ قًٍحش ٣ٍٝهد جُٓحذوس ٓٔحٌُٚ أنرحٌ ًحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٣طْ٘ٓ .٘

 (   )         جُططحٌ أٓس ضطٔغ ك٢ جُطْٞغ ٝجٓط٬ى جُر٬و.  .ٙ
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 (   )   ضِي جُر٬و. أَٛ ٖٓ ذ٤ٓحْطْٜ ٝجٍُٞح ئ٤ُْٜ ج٤َُٔ ك٤ٚ ٣طْٕٞٔٞ ٖٓ ػ٠ِ جُر٬و ًحٕ جُططحٌ ٣ُٕٞٞ .7

ّْ  ًحٕ ٛإ٫ء ج٫ُٞز جُٔٞجُٕٞ ُِططحٌ ٫ .8  (   )      ْر٤َ.  ًَ ٖٓ جُٔحٍ ؾٔغ ئ٫ ُْٜ َٛ

 (   ًحٕ ُؿ٬ٍ جُى٣ٖ  أػٞجٗح ٝأٗٛحٌج ًػٍ ك٢ ٓٔحٌُٚ جُٓحذوس ٣ٍجِْٞٗٚ ٣ٝكٍٞٞٗٚ ػ٠ِ ضه٤ِْٜٛ ٖٓ جُكٌحّ جُؼ٬ٔء. ) .9

 (   )     ٝؾى ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جُلٍٚس ْحٗكس ٫ْطٍوجو ٓٔحٌُٚ ذٓرد ٓٞش ؾ٤ٌُ٘ نحٕ.  .ٓٔ

 (   )   ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم.  جٌُر٤ٍ هحتىٙ ػىج ٓح ٤ًٔؼحؾ جُ٘حِ نرٍ نٍٝؾٚ ػٖ ًٝطْ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ  .ٔٔ

 (   )         هْٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ؾ٤ٗٚ ئ٠ُ نّٔ كٍم.  .ٕٔ

 (   )    هٌٍ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ  ضٍى جُطل٤ِٖ ذحُٜ٘ى نٞكح ػ٤ِْٜ ٖٓ جُٞهٞع ك٢ أ٣ى١ جُططحٌ.  .ٖٔ

 (   )    جُل٤ٍْٝس. أػٔحٍ ْٝحتٍ ج٬ُٓـ ٝقَٔ جُه٤َ ًٌٞخ ػ٠ِ ٚـٍٛٔح ٗٗأ ٓكٔٞو ٝؾٜحو ٖٓ .ٗٔ

 (   )  ْٜٓ٘.  ك٤ػأٌ جٍُؾحٍ ٓرِؾ ذِؾ ئيج ، ٓح ٣ٞٓح جُططحٌ ٤ْوحضَ ذأٗٚ ٗلٓٚ هٍجٌز ك٢ ٣ٗؼٍ ٓكٔٞو ًحٕ .٘ٔ

 (   )    جُطو٠ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذلٍم ؾ٤ٗٚ ػ٘ى ٍٜٗ جُٓ٘ى غْ هحّ ذؼرٌٞٙ ٓؼْٜ ك٢ ْلٖ ػ٬ٔهس.  .ٙٔ

 (   )        . ًر٤ٍ هطحٍ ذىٕٝ كٌِٜٔح ٓى٣٘س ذحذَ  جُى٣ٖ ؾ٬ٍ ونَ .7ٔ

 (   )   .  كٌِٜٔح أيٌذ٤ؿحٕ غْ ، ػ٤ِٜح كحْط٢ُٞ ج٧ٛٞجَ ئ٠ُ ٚحٌ غْ ، ئ٠ُ ًٍٓحٕ  جُى٣ٖ ؾ٬ٍ َٝٚ .8ٔ

 (   )     هحتَ ًٛٙ جُؼرحٌز ٛٞ  جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ.  "   جُططحٌ أػىجؤٗح " أ٣ٖ .9ٔ

 (   )     ج٧ٌٓٞ ٛٞ ضو٣ٞس ؾ٤ٗٚ.  ُٚ جْططرص إٔ ذؼى جُى٣ٖ ؾ٬ٍ ذٚ جٛطْ ٓح أٍٝ .ٕٓ

 (   )  ٝجٌُرٍجء جُؼِٔحء قٍٟٙ قحكَ ٜٓٗى ك٢"  ؿُٗس"  ذٔى٣٘س كىك٘ٚ ٌكحش ٝجُىٙ  ذ٘وَ ُى٣ٖ أٍٓؾ٬ٍ ج .ٕٔ

 (   )      ْحٌ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذؿ٤ٕ ٣رِؾ ػىوٙ أٌذؼ٤ٖ أُق ٬ُٔهحز جُططحٌ.  .ٕٕ

 (   )   أ٠ِن ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جْْ " ؾ٤ٕ جُه٬٘ " ػ٠ِ جُؿ٤ٕ ج٢٣ًُ نحٜ ٓؼًٍس َْٜ ٍٓٝ.  .ٖٕ

 (   )    ًس َْٜ ٍٓٝ ذلَٟ ٓٓحػىز ؾ٘ٞو ذهحٌٟ ٍْٝٔه٘ىجٗطٍٛ جُِٕٔٓٔٞ ك٢ ٓؼٍ .ٕٗ

 (   )     ػٍٜ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػ٠ِ ؾ٘ٞو ذهحٌٟ ٍْٝٔه٘ى ج٫ٟٗٔحّ ُؿ٤ٗٚ كٍكٟٞج..  .ٕ٘

 (   )      جنططق جُطل٬ٕ أغ٘حء ضٞؾٚ ؾ٤ٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٬ُٔهحز ؾ٤ٌُ٘نحٕ.  .ٕٙ

 (   )   ذؼى ج٫ٗطٜحء ٖٓ جُططحٌ.  ُٔح جُركع ػٖ جُطل٤ِٖأٍٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ؾ٤ٗٚ ذٔٞجِٚس جُطوىّ ٝأٌؾأ   .7ٕ

 (   )        جٗطوْ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ٖٓ أَٛ ذهحٌٟ ٍٖ جٗطوحّ.  .8ٕ

 (   )       ٣ثّ ٌؾحٍ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٓ٘ٚ كطًٍٞٙ ٝضٞؾٜٞج ُٔوحضِس جُططحٌ.  .9ٕ

 (   )       ػحو ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ئ٠ُ ذ٬وٙ ذؼى إٔ جٗطوْ ٖٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ.  .ٖٓ

 (   )         ٤َ. جُه ًٌٞخ ك٢ ٣رح١ٌ ًحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٫ .ٖٔ

 (   )     ُؿأ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ئ٠ُ ؾرَ ج٧ًٍجو ٝجْطؿحٌ ذأقى ج٧ًٍجو كأؾحٌٙ ٝأنلحٙ.  .ٕٖ

 (   )     ًحٕ جٌٍُو١ جُٔٞضٌٞ هى هطَ أذٞٙ  ك٢ ن٠٬ ػ٠ِ ٣ى جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ.  .ٖٖ

 (   )         هطَ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جٌٍُو١ ٧ٗٚ جنططق ُٝى٣ٚ.  .ٖٗ

 (   )        ه٤ن ٖٓ ذ٬و جُٗحّ. ضْ ذ٤غ ٓكٔٞو ٝؾٜحو ُطحؾٍ ٌ .ٖ٘

 ( https://dardery.site/archives/2319ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة: -ب

 ٝٛٞ  ك٢ جُٜ٘ى ًحٕ : ٖؼٌٞ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " -ٔ

 .ٓطلحت٬ׄ       ْؼ٤ىج.ׄ   ق٣ُ٘ح                          ׄ     ٣حتٓح                         ׄ  

١ ػ٘ٚ : -ٕ ٍّ  ٓح ًحٕ ٣هلق ػٖ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٣ٝٓ

َ  نٍٝؾٚ ٤ُِٛىׄ   ضُج٣ى ٝجضٓحع ٌِٓٚ     ׄ     قٍٝذٚ ٝجٗطٛحٌجضٚ         ׄ    جُطل٬ٕ ٓكٔٞو ٝؾٜحو .  .        

 ِٔح ٌأٟ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " جُطل٤ِٖ ٣ِٜٞجٕ ٣ِٝؼرحٕ :ً -ٖ

َ  ٣ِٜٞٓٔح ػ٠ِ يُيׄ     ٣كػٜٔح ػ٠ِ جُِؼد     ׄ    ٣ٗحًٌٜٔح ك٢ جُِؼد  . ׄ   ٣ٍٛكٜٔح ػٖ جُِؼد       .         
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 :  ذٓردٌأٟ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ إٔ جُلٍٚس ْحٗكس ٤ٍُِٓٔ ئ٠ُ ٓٔحٌُٚ جًُجٛرس  ٝجْطٍوجوٛح ،  -ٗ

 . ٍٓجِْس أػٞجٗٚ ُٚ ٝضٗؿ٤ؼٚׄ        ضٌحَٓ ٝجْطؼىجو ؾ٤ٗٚ     ׄ  

 جٗٗـحٍ ؾ٤ٌُ٘نحٕ    ׄ        ٓٓحٗىز أَٛ جُٜ٘ى ُٚ       ׄ  

 ًحٕ جُٜىف جُكو٤و٢ ُِططحٌ ٖٓ ؿحٌجضْٜ ٛٞ : -٘

َ  جُوٟحء ػ٠ِ ج٬ْ٩ّׄ     جُِٔي ٝجُكٌْ          ׄ             ٝجُٜ٘دجُوطَ ٝج٧ٍْ ׄ    جُطرح٢ٛ ٝجُُٛٞ  .  .          

 ٍ جُى٣ٖ " نرٍ ٤ٍٓٓٙ ػٖ جُؿ٤ٔغ ٓحػىج :ًطْ جُِٓطحٕ "ؾ٬ -ٙ

 ذِٜٞجٕ أَذي  .  ׄ              .جُكحٌظ ٤ٍْٕٝׄ             ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم        ׄ   ج٤ُٗم ٬ْٓس                  ׄ  

 ًحٕ ػىو ؾ٤ٕ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ق٤ٖ نٍؼ ٖٓ جُٜ٘ى : -7

 ضٓؼس آ٫ف  .ׄ                 .غٔح٤ٗس آ٫فׄ        ْرؼس آ٫ف         ׄ   نٔٓس آ٫ف                          ׄ  

 هْٓ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ؾ٤ٗٚ ئ٠ُ : -8

 نّٔ ػٍٗز كٍهس  . ׄ   ػٍٗ كٍم                    ׄ             ْرغ كٍمׄ    نّٔ كٍم             ׄ  

 ضو٤ْٓ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ُؿ٤ٗٚ ٣ىٍ ػ٠ِ : -9

 نرٍضٚ ٝقٌٔطٚ .ׄ   غوطٚ ٝجػطُجَٙ               ׄ           .    ًػٍز ػىو جُؿ٤ٕׄ   نٞكٚ ٝجٞطٍجذٚ          ׄ  

 جُِٓطحٕ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " هرَ نٍٝؾٚ ٖٓ جُٜ٘ى ٛٞ :ضل٤ٌٍ ج٧ٍٓ ج١ًُ ٖـَ  -ٓٔ

َ  ضؿ٤ُٜ جُؿ٤ٕׄ    ػرٌٞ جٍُٜ٘           ׄ    جٚطكحخ جُطل٤ِٖ  . ׄ   ضىذ٤ٍ ٌِٓٔطٚ ذحُٜ٘ى                 .           

 جُطل٤ِٖ ٝجْطوٍ ٌأ٣ٚ ػ٠ِ :  كٌٍ   ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ أٍٓ -ٔٔ

َ  ٣ِٜٓٔٔح ٤ُِٗم ٬ْٓس ׄ    ٣أنًٛٔح ٓؼٚ     ׄ    ٣أنً ٓكٔٞوج ٣ٝطٍى ؾٜحو . ׄ   ٣طًٍٜٔح ك٢ جُٜ٘ى          .      

 ًحٕ " ٓكٔٞو " ٣ٓٔغ أنرحٌ جُططحٌ ٖٓ نحُٚ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ك٤ٗؼٍ ذـ : -ٕٔ

 ٣طٍخ ُٜح ٣ٝطكّٔ . ׄ       ٕ ُٜح ٣ٝهحف         ٣كُ ׄ        .    ٫ ٣رح٢ُ ذٜح ׄ   ٣ـٟد ٓ٘ٚ ٤٣ٝأِ        ׄ  

 ج٧ٍٓ ج١ًُ ًحٕ ٣ٗـَ " ٓكٔٞوج " ٣ٝلٌٍ ك٤ٚ ك٢ ٠لُٞطٚ ٛٞ : -ٖٔ

َ  جُهٍٝؼ ٤ُِٛىׄ          ٤ٍٓجغٚ ِٓي نحُٚ      ׄ    َٝجؾٚ ٖٓ ؾٜحو .ׄ    هطحٍ جُططحٌ            .                 

 :ًحٕ ٓكٔٞو ٣٘لّ ػٖ ٛٔٚ ٌٝؿرطٚ ك٢ هطحٍ جُططحٌ ذـ  -ٗٔ

 هٛٙ ج٤ُٗم ٬ْٓس   ׄ        هٛٙ نحُٚ ػٖ جُططحٌ       ׄ  

 .أق٬ٓح ُٓػؿس ضإٌهٚׄ         ٓؼحٌى ن٤ح٤ُس ٓغ جُططحٌ . ׄ  

 ًحٗص " ؾٜحو " ًِٔح جٗٗـَ ٓكٔٞو ذحُطل٤ٌٍ ك٢ هطحٍ جُططحٌ : -٘ٔ

 .ضهرٍ أذحٛح ٤ُٔ٘ؼٚׄ                 ضطًٍٚ ٝضـٟد ٓ٘ٚ  . ׄ   ضٗؿؼٚ ٝضٓحٗىٙ           ׄ   ضٔ٘ؼٚ ٝضؼ٘لٚ       ׄ  

 ػؿد "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٖٓ ٗلٓٚ ئي كٌٍ ك٢ ضٍى جُٛر٤٤ٖ ذحُٜ٘ى ذٓرد : -ٙٔ

 .ج٠ُٝ٧ ٝجُػحُػسׄ        . ضؼِؤٜح ذحُِؼد   ׄ       كٍقطٜٔح ذوطحٍ جُططحٌ    ׄ   ٖىز نٞكٜٔح ٖٓ جُططحٌ        ׄ  

 ػرٍ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٍٜٗ جُٓ٘ى ػ٘ى ػٞوضٚ ٖٓ جُٜ٘ى : -7ٔ

َ  ػرٍ ؾٍٓ نٗر٢ׄ             ْرحقس       ׄ            ك٢ ٍٓجًد ٤ٚى     ׄ    ك٢ ٍٓجًد ػظ٤ٔس . .                  

 جُطو٠ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذلٍم جُؿ٤ٕ ذؼى ػرٌٞ جٍُٜ٘ ػ٘ى : -8ٔ

 ٍٓٔ ن٤رٍ . ׄ   ؿُٗس                          ׄ                  .         ٓى٣٘س ًحذَׄ                 ذهحٌٟ        ׄ  

 أَٛ جُٔٔحُي جُِٔٓٞذس ٖٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػ٘ىٓح ْٔؼٞج ذؼٞوضٚ ٛٞ :ٖؼٌٞ  -9ٔ

 .أذِـٞج ؾ٤ٌُ٘ نحٕׄ                قُٗٞج ٍٝٛذٞج . ׄ   كٍقٞج ٝغحٌٝج                ׄ    نحكٞج ٝؿٟرٞج            ׄ  

 جْطٍو "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٓؼظْ ٓٔحٌُٚ ذىٕٝ هطحٍ ذٓرد : -ٕٓ

 . جُػح٤ٗس ٝجُػحُػس ׄ          كٍجٌ قح٤ٓطٜح          ׄ   أِٜٛح                  ٓٓحػىز ׄ                  ٍٛٝخ جُططحٌׄ  

 " ٫ضطؼؿَ جٍُٗ ٣ح ذ٢٘ ، ئْٜٗ أضٕٞ ئ٤ُ٘ح ه٣ٍرح ....  " هحتَ جُؼرحٌز  : -ٕٔ

 .ج٤ٓ٧ٍ ذِٜٞجٕ أَذيׄ       جُٓحتّ ٤ٍْٕٝ  . ׄ   جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ     ׄ            ج٤ُٗم ٬ْٓس        ׄ  

 ٛٞ"٢ُٝ ػٜىٙ  جُٔوٛٞو ذـ" ج٤ُٔحٙ ئ٠ُ ٓؿح٣ٌٜح ، ٝنطد ُِؿ٬ٍ جُى٣ٖ ٝ ٢ُٝ ػٜىٙ ""ػحوش  -ٕٕ

 .هحتىٙ ذِٜٞجٕ أَذيׄ            جذٖ أنطٚ ٓكٔٞو . ׄ   جذ٘طٚ ؾٜحو                ׄ   جذ٘ٚ ذىٌ جُى٣ٖ               ׄ   
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 أٍٝ ٓح جٛطْ ذٚ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ" ذؼى جْطٍوجو ٓٔحٌُٚ ٛٞ : -ٖٕ

َ  ج٫ٗطوحّ ٖٓ جُؼ٬ٔءׄ    ضىذ٤ٍ ٓٔحٌُٚ      ׄ   ضى٣ٌرٚ       ضؿ٤ُٜ ؾ٤ٗٚ ٝ ׄ    ئق٤حء يًٍٟ ٝجُىٙ   .  .           

 

 : جُى٣ٖ ػ٠ِ جُؿ٤ٕ ج١ًُ ؾحء ٓؼٚ ٖٓ جُٜ٘ى ٫ْطٍوجو ٓٔحٌُٚ جْْؾ٬ٍ  أ٠ِن  -ٕٗ

 .ؾ٤ٕ ٍْٔه٘ىׄ                      . ذهحٌٟؾ٤ٕ  ׄ   ؾ٤ٕ جُه٬٘          ׄ             ؾ٤ٕ ج٫ٗطوحّ          ׄ  

 جٞطٍذص ٚلٞف جُططحٌ ك٢ ٓؼًٍس " َْٜ ٍٓٝ" ذٓرد : -ٕ٘

 ٓؼحٝٗس جُرهح٤٣ٌٖ ٝجٍُٓٔه٘ى٤٣ٖ    ׄ       نىػس ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجم     ׄ  

 جْطٔحضس جُِٓطحٕ ٝؾ٘ٞوٙ  ׄ        .    ٓٞش ؾ٤ٌُ٘ نحٕׄ  

 كٍٓ جُِٕٔٓٔٞ ٛطحكحش جُرهح٤٣ٌٖ ٝجٍُٓٔه٘ى٤٣ٖ ك٢ ٓؼًٍس " َْٜ ٍٓٝ" ذأٜٗح : -ٕٙ

 .ًط٤رس ٤ْق جُى٣ٖ ذـٍجمׄ        ٬ٓتٌس ٖٓ جُٓٔحء .ׄ   ٌٝـ نٞجٌَّ ٖحٙ          ׄ   ٝـ ٬ٚـ جُى٣ٖ      ٌׄ  

 ػٍٜ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ |" ػ٠ِ جُرهح٤٣ٌٖ ج٫ٟٗٔحّ ئ٠ُ جُؿ٤ٕ كٌحٕ ٓٞهلْٜ : -7ٕ

 .ٝضًٍٞٙ ؿٟرٞجׄ            ٌكٟٞج ٝٛىوٝٙ  . ׄ         ٌكٟٞج ٌٍٖٝٝٙ     ׄ        هرِٞج ٝجٟٗٔٞج          ׄ  

 كوى "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جُطل٤ِٖ ك٢ ٣ٍ٠ن ػٞوضٚ ٖٓ : -8ٕ

 .ؿُٗسׄ                    ذ٬و كحٌِ  . ׄ            ذ٬و ج٧ًٍجو        ׄ                  ذ٬و جُٜ٘ى             ׄ  

 ذكع جُِٓطحٕ ػٖ جُطل٤ِٖ كِْ ٣ؿى ئ٫ : -9ٕ

 .ؾػس أقى جُهح٠ل٤ٖׄ   .         ؾػس ؾٞجو ٓكٔٞو   ׄ         ؾػس ٤ٍْٕٝ       ׄ        ؾػس ج٤ُٗم ٬ْٓس        ׄ  

 ٓٔح أًى ُِِٓطحٕ جنططحف جُطل٤ِٖ : -ٖٓ

    .    ؾػس أقى جُهح٠ل٤ٖׄ             ؾػس جُكحٌِ ٤ٍْٕٝ ػػٌٞٙ ػ٠ِ  ׄ  

   ؾػس ٧قى ؾ٘ٞوٙׄ        ٌْحُس جُهح٠ل٤ٖ ُٚ         ׄ  

 ٤ٌُ نحٕ " كٌحٕ :. ضٞجُص جٍُْحتَ ػ٠ِ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ضهرٍٙ ذوىّٝ "ؾ٘ -ٖٔ

 جُػح٤ٗس ٝجُػحُػس ׄ    ٣ؼى ذوٍخ ج٤ٍُٓٔ                ׄ         ٣ؼٍٜ ػٖ جٍُو      ׄ                 .   ٫ ٣وٍأٛحׄ  

 ؾ٘ٞو " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " :جٟٗٔحّ ذؼى  ػ٠ِ جُططحٌ ٓٔح هٟٞ أَٓ جُرهح٤٣ٌٖ ك٢ ج٫ٗطٛحٌ -ٕٖ

    ٍٝٚٞ ؾ٤ٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ    ׄ              ًػٍز ػىوْٛׄ  

 ػٞوز ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٗلٓٚ ئ٤ُْٜ  ׄ       ػٞوز ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ئ٠ُ ذِىٙ         ׄ  

 جُٓرد ج١ًُ ٓ٘غ جُططحٌ ٖٓ هطَ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٛٞ : -ٖٖ

 أٍٓ ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ُْٜ  . ׄ      هٞضٚ ػ٠ِ ٓكحٌذطْٜ   ׄ        ٍٛٝذٚ ْٜٓ٘ ׄ       جْطرٓحٍ ٌؾحُٚ ك٢ جُىكحع ػ٘ٚׄ  

 ٖٓ جُططحٌ ك٢ :جنطرأ "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ذؼى كٍجٌٙ  -ٖٗ

  .  ؾرَ جُٗطحٌ ׄ                 .    ٓى٣٘س ٫ٌٛٞׄ                ٓى٣٘س ذهحٌٟ     ׄ         ٓى٣٘س آٓى              ׄ  

 : هحّ جٌٍُو١ جُٔٞضٌٞ ذوطَ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٧ٗٚ  -ٖ٘

 .  هطَ أنحٙ ׄ               .هطَ جذ٘ٚׄ                             هطَ أٓٚׄ                                          هطَ أذحٙׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2319ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 ج: من القابل:

 (      )    ئٜٗٔح ػ٘ى١ ُٖٝ أِْٜٔٔح ئ٤ُي قط٠ ضإ٢٘٘ٓ -ٔ

 (      )    ٓح أٗطْ ئ٫ ٬ٓتٌس ذؼػْٜ َّللا ٖٓ جُٓٔحء...  -ٕ

 

 أجب عما ٌلً: -د

 ٤ًق ػحٔ جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ ٌِٓٔطٚ جُٛـ٤ٍز   ٝٓحيج كؼَ ٫ْطٍوجو ٌِٓٚ جُٟحتغ    - ٔ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ػِٔٚ ذوىْٜٝٓ . ػَِ ُٔح ٣أض٢ : جٗٗـحٍ جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػٖ ٓٞجؾٜس جُططحٌ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ  - ٕ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓحيج ضؼٍف ػٖ ؾ٤ٕ جُه٬٘   –  ٖ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ملخص الفصل

مات جبلل الدٌن وهو ال ٌعلم شٌباً عن كٌفٌة اختطاؾ الطفلةٌن ، و القصةة أن سةبعة أكةراد موتةورٌن تتبعةوا الجةٌش و   

د والشةةٌخ الهنةةدي والسةةابس عنةةدما كةةان محمةةود ٌطةةارد أرنبةةاً قةةرروا اختطةةاؾ الطفلةةٌن فتعقبةةوا األمٌةةر محمةةود ومعةةه جهةةا

فهجموا علٌهم وكمموا فمً األمٌرٌن وهددوا الحارسٌن بالقتل فلما حاول السابس الفرار  بعد ذلك قتلوه ومثلةوا بجثتةه ثةم 

 أخذوا الطفلٌن والشٌخ وابتعدوا عن الجٌش .

ما ؼٌروا اسمٌهما إلى قطز وجلنار ولم ٌقبل التجار شةراء الشةٌخ  ثم قاموا ببٌعهما لبعض تجار الرقٌق بمابة دٌنار بعد 

لكبر سنه فحزن لذلك،  وكان عزاإه أنه حتما سٌفترق عنهما ، وطلب منهم االنفةراد بةاألمٌرٌن وذكرهمةا الشةٌخ بضةرورة 

للضةرب واإلهانةة ،  الصبر على قضاء هللا حتى ٌؤتً الفرج ، وبالسمع والطاعة للتاجر الذي ٌعرؾ قدرهما حتى ال ٌتعرضا

كمةا أوصةاهما بكتمةان حقٌقةة نسةبهما حتةى ٌسةهل للسةلطان  اسةترجاعهما عنةدما ٌفةرغ مةن التتةار ، وأخبرهمةا أن التةاجر 

سوؾ ٌبٌعهما لمن ٌقدرهما وقد ذكر األمٌر محموداً بٌوسؾ علٌه السبلم فٌوسؾ من بٌت النبوة ومحمود من بٌت الملوك 

 ٌن وهدوءهما بعد نصابح الشٌخ. ، وقد الحظ  التجار تؽٌر الطفل

اختلؾ الخاطفون فً تحدٌد مصٌر الشٌخ سبلمة وفً النهاٌة  قرروا إبقاءه لعلهم ٌجدوا مةن ٌشةترٌه ولكةن الشةٌخ كةان 

ٌعلم أنه كذب علةً الطفلةٌن وخةدعهما لٌرضةا بحٌةاة العبودٌةة فحةزن لةذلك حزنةا شةدٌدا  و بقةً فةً محبسةه وأضةرب عةن 

 دوه جثة هامدة ، ودفن فً نفس الجبل الذي لقً فٌه السلطان حتفه على ٌد الكردي الموتور.الطعام والشراب حتى وج

 س. صؾ ولع جبلل الدٌن بالصٌد . وما موقؾ رجاله من ذلك ؟ (ٔ

ًحٕ )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ( ٖى٣ى جُكد ٤ُِٛى ٫ ٣طًٍٚ ك٠ ئهحٓطٚ أٝ ْلٍٙ ٝهى ذِؾ ذٚ قد ج٤ُٛى إٔ ٌذٔح ْ٘ف ُٚ ٍْخ ٖٓ جُظرحء أٝ  

ٞقٕ ك٠ ٣ٍ٠وٚ ٝٛٞ ْحتٍ ُِوطحٍ ك٤٘لطَ ػٖ ؾ٤ٗٚ ك٠ أغٍ جٍُٓخ ٫ٝ ٣ؼٞو قط٠ ٤ٛ٣د ٓ٘ٚ ٤ٖثحً ك٤أٍٓ ٌؾحُٚ قٍٔ جُ

ذكِٔٚ، ًٝػ٤ٍجً ٓح ٗٛكٚ نحٚس ٌؾحُٚ ٝقًٌٝٙ ٖٓ يُي ٝٓٔح هى ٣٘طؽ ػ٘ٚ ٖٓ جُهطٍ ػ٠ِ ٗلٓٚ ٝػ٠ِ ؾ٤ٗٚ، كٌحٕ )ؾ٬ٍ 

ز أنٍٟ ٌُٝ٘ٚ ًحٕ ٫ ٣وىٌ ػ٠ِ ٌو ًٛج جُـٍجّ ذح٤ُٛى ٝهى جٗطوَ جُى٣ٖ( ٣ِْٓ ُْٜ ذٛٞجخ ٌأ٣ْٜ ٣ٝؼىْٛ ذأ٫ ٣وغ ٓ٘ٚ يُي ٍٓ

 ًٛج جُـٍجّ ذح٤ُٛى ٖٓ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ئ٠ُ جذٖ أنطٚ )ٓكٔٞو (.

 

 س. وضح كٌؾ اختطؾ محمود وجهاد . وما موقؾ الشٌخ سبلمة و السابس سٌرون؟ (ٕ

حً ذ٤ٖ جُكٗحتٕ كحٗطِن) ٓكٔٞو( ك٠ أغٍٙ ذ٤٘ٔح ًحٕ) ٓكٔٞو ٝؾٜحو( ٤ٓ٣ٍجٕ ك٠ ٓإنٍز جُؿ٤ٕ ئي ُٔف) ٓكٔٞو( أٌٗرحً ذ٣ٍ 

ٝضرؼطٚ )ؾٜحو( ُْٝ ٣طرؼٜٔح أقى ٖٓ جُؿ٤ٕ جضٌح٫ً ػ٠ِ جُكح٤ٌْٖ )ج٤ُٗم ٬ْٓس ٤ٍْٕٝٝ( كىجٌ ج٧ًٍجو جُٔٞضٌٕٞٝ ًٝحٗٞج 

َّْ كحٙ ٝهرٝ غحٕ ػ٠ِ ؾٜحو ٝٛىو ج٥نٍٕٝ ج٤ُٗم ٬ْٓس ٤ٍْٕٝٝ  ْرؼس ٖٓ جُؿرَ ٝٛؿٔٞج ػ٤ِْٜ ٝضِوق أقىْٛ ٓكٔٞوجً ًٝ

ذوطِٜٔح ٝهطَ ج٣ٍ٤ٓ٧ٖ ئيج ٚحـ أقىٛٔح ذٌِٔس غْ كٍٝج ذْٜ ٖٓ ًٛج جٌُٔحٕ نٞكحً ٖٓ إٔ ٣ِكن ذْٜ ؾٔحػس ٖٓ جُؿ٤ٕ ئيج 

 جْطرطثٞج ػٞوضْٜ غْ قحٍٝ )٤ٍْٕٝ( جٍُٜخ كطؼ٘ٚ أقىْٛ ذٍٓكٚ ك٠ ًرىٙ قط٠ أغرطٚ )هطِٚ( .

 س. لَم استسلم الشٌخ سبلمة وسٌرون للمختطفٌن فى أول األمر؟ (ٖ

 ػ٠ِ ق٤حز ج٣ٍ٤ٓ٧ٖ ٠ٝٔؼحً ك٠ إٔ ٣ِكن ذْٜ ؾٔحػس ٖٓ جُؿ٤ٕ ئيج جْطرطثٞج ػٞوضْٜ .نٞكحً  

 س. ماذا تعرؾ عن جبل األكراد؟ وما الذى حدث لمحمود وجهاد فى هذا الجبل ؟ (ٗ

٤ن ًحٕ ٣ٌٖٓ ًٛج جُؿرَ هّٞ ٖٓ ج٧ًٍجو ٖطحٌ )نرػحء( ٣وطِٕٞ ٣ٜٝ٘رٕٞ ٣ٝهطلٕٞ ج٠٧لحٍ ٝجُ٘ٓحء غْ ٣ر٤ؼْٜٞٗ ُطؿحٌ جٍُه 

ج٣ًُٖ ًحٗٞج ٣طٍووٕٝ ػ٠ِ ًٛج جُؿرَ ًُٜج جُـٍٜ جُٔٔوٞش ) ج٣ٌٍُٚ( ٝهى أهحّ جُطل٬ٕ ك٠ ًٛج جُؿرَ ذٟؼس أ٣حّ قط٠ ؾحء 

 ضحؾٍ ٝجٖطٍجٛٔح ٝضْ ضـ٤٤ٍج٤ْٜٔٔح جُؼٍذ٤٤ٖ ئ٠ُ ج٤ْٖٔ أػؿ٤٤ٖٔ ٛٔح )هطُ ٝ ؾِ٘حٌ( .
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 ا ؟ س. لماذا رفض التاجر شراء الشٌخ سبلمة ؟ وكٌؾ كان شعوره ؟ ولماذ (٘

س.  ٌُرٍ ْ٘ٚ ككُٕ قُٗحً ٖى٣ىجً ٧ٗٚ ًحٕ ٣ٞو إٔ ٣ٛكد جُطل٤ِٖ ُؼِٜٔح ٣ٓطأٗٓحٕ ذٚ أٝ ٣كطحؾحٕ ئ٤ُٚ ك٠ ق٤حضٜٔح جُؿى٣ىز . 

 كٌؾ كان )محمود وجهاد( مع الخاطفٌن ؟ وماذا طلب الشٌخ )سبلمة( من التاجر ؟ ولماذا؟ 

نح٠ل٤ٚ ٣ٝٓرْٜ ًٝحٕ ٣ٍٟخ ٣ًٍَٝ ذوىٓٚ ٖٓ ٣وطٍخ ٓ٘ٚ أٓح  ًحٕ )ٓكٔٞو( ٫ ٣ٌق ػٖ جُطرٍّ )ج٤ُٟن( ٝجٌُٟٗٞ ًٝح ٣ِؼٖ 

)ؾٜحو( كٌحٗص ٫ ٣ٍهأ ُٜح وٓغ ٫ٝ ٣ٓٞؽ ُٜح ٠ؼحّ قط٠ ٗكَ ؾٜٓٔح ٝجٚلٍ ٝؾٜٜح، كطِد ج٤ُٗم )٬ْٓس( ٖٓ جُطحؾٍ إٔ 

ىّ ج٫ٗو٤حو كٌحٕ ٣هِٞ ذٜٔح ٤ُ٘ٛكٜٔح ٍُذٔح جْططحع إٔ ٣لػأ )٣ٌٍٓ( ُٞػطٜٔح)قُٜٗٔح( ٣ٍٝٛكٜٔح ػٔح ٛٔح ك٤ٚ ٖٓ جُرٌحء ٝػ

 ك٠ يُي ِٓٛكطٜٔح ِٝٓٛكس جُطحؾٍ .

 س. ما النصابح التى قدمها الشٌخ سبلمة للطفلٌن؟ وما أثرها علٌهما؟ (ٙ

 جُٛرٍ ػ٠ِ هٟحء َّللا ٧ٕ جُؿُع ٫ ٣ل٤ى ذَ ٤ٛ٣د ج٩ٗٓحٕ ذح٧ٍٓجٜ ٝجُٗوحء. -ٔ

ٔ٘حً ًر٤ٍجً ك٬ ٣طؼٍٜ ٍُٗجتٜٔح ئ٫ جٍُٓجٙ جُٓٔغ ٝجُطحػس ُِطحؾٍ قط٠ ٣كٖٓ ٓؼحِٓطٜٔح ٣ٝؼٍف هىٌٛٔح ٣ٝطِد ذٜٔح غ -ٕ

 ٝجُِٔٞى ٝج٧ٍٓجء 

ًٍَّ) ٓكًٔٞوج( ذ٘رإز جُٔ٘ؿْ جًُٟ  -ٖ إٔ ٣ُهل٤َح ئ٤ْٜٔٔح جُكو٤و٤ٖ ٝأٜٗٔح ٖٓ أذ٘حء ؾ٬ٍ جُى٣ٖ قط٠ ٣ٌٖٔ جُؼػٌٞ ػ٤ِٜٔح ًٔح ي

كٔٞو( إٔ ٣ٛرف جُؼرى ٌِٓحً ذع ك٠ هِرٚ ض٘رأ ذإٔ )ٓكٔٞوجً( ٤ٌْٕٞ ٌِٓحً ػظ٤ٔحً ٣ُّٜٝ جُططحٌ ٣ُٛٔس ْحقوس كِٔح جْطرؼى )ٓ

ج٧َٓ ٝيًٍٙ ذوٛس ٤ْىٗح )٣ْٞق( ػ٤ِٚ ج٬ُّٓ ٤ًٝق ذ٤ِغ ذىٌجْٛ ٓؼىٝوز ُؼ٣ُُ ٍٓٛ غْ ٚحٌ ٌِٓحً ػ٠ِ ٍٓٛ ًٝحٕ ًُٜٙ 

جُ٘ٛحتف أغٍ ًر٤ٍ ػ٠ِ ٗلّ جُطل٤ِٖ، ك٬ٕ ؾحٗد )ٓكٔٞو( ٝجٌٍٗٓش ٤ٌٖٔطٚ )جٍُٔجو هٞضٚ( ٌْٝ٘ص )ؾٜحو( ٝج٠ٔإٔ ذحُٜح 

 ص وٓؼٜح .ًٝلٌل

 س. اختلؾ القوم فى أمر الشٌخ . وضح ذلك مبٌناً عبلم اتفقوا؟ (7

هحٍ أقىْٛ ٗطًٍٚ ٠ٟٔ٣ ق٤ع ٣ٗحء ٝهحٍ آنٍ ٗٓطهىٓٚ ٝٗىػٚ ٣كططد ُ٘ح ٝجضلوٞج ك٠ ٜٗح٣س ج٧ٍٓ ػ٠ِ إٔ ٣روٞٙ قط٠ ٣ر٤ؼٞٙ  

 ُطحؾٍ آنٍ ٣ٍؿد ك٠ ٍٖجتٚ.

 الذى زاده حزناً؟ س. ما الخواطر التى جاشت بقلب الشٌخ سبلمة ؟ وما األمر (8

ضًًٍ أ٣حٓٚ ك٠ نىٓس جُِٓطحٕ نٞجٌَّ ٖحٙ ٝنىٓس جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٖٓ ذؼىٙ ٝٓح ٖٜىضٚ ػ٤٘حٙ ٖٓ ج٧قىجظ ٝجٌُ٘رحش  

جُط٠ قِص ذر٤طٜٔح ًٝحٕ أن٬ٛح ٓح ٍُٗ ذح٣ٍ٤ٓ٧ٖ جُٛـ٣ٍ٤ٖ ٖٓ يٍ جُؼرٞو٣س ٝجًُٟ َجوٙ قُٗحً ٝأُٔحً أٗٚ نىػٜٔح ػٖ قو٤وس 

طٜٔح ذٚ ٝج٠ٔث٘حٜٗٔح ئ٤ُٚ ك٠ قِٜٔٔح ػ٠ِ جٍُٞح ذحًٍُ ٝجُٜٞجٕ ٝأٜٝٛٔٔح ذحًٌُخ إٔ ًٛٙ ٓك٘س ٠حٌتس ٫ قحُٜٔح ٝجْطـَ غو

 ضِرع إٔ ضٍُٝ .

 س. لماذا رضى الطفبلن باألسر والرق ؟ (9

٧ٕ ج٤ُٗم ٬ْٓس نىػٜٔح ػٖ قو٤وس قحُٜٔح ذٓكٍ قى٣ػٚ كًٛرح ٌج٤٤ٖٞ آ٤ِٖٓ ك٠ جُؼٞوز ئ٠ُ ً٘ق ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ذؼى ٝهص  

 ٤ٍ. هٛ

 س.  علل نصٌحة الشٌخ سبلمة للطفلٌن بؤن ٌكتما حقٌقة أصلهما عن الناس. (ٓٔ

ٛٔح ئٓح   ٍِّ قط٠ ٣َٜٓ جٛطىجء ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ػ٤ِٜٔح ٝقط٠ ٣٫رحُؾ ٖٓ ٣ٌٞٗحٕ ك٠ ق٤حَضٚ ك٠ ئنلحتٜٔح ٣ٝكٍٞ وٕٝ ج٩ػ٬ٕ ػٖ ٓو

ٌٓطٞٓحً ك٤ٌٕٞ ٤ٓ٣ٍجً ػ٤ِٜٔح إٔ ٣ٜى٣حٙ ئ٠ُ ٓوٍٛٔح  ذحٌُطحذس ئ٠ُ )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ( أٝ ج٫ضٛحٍ ذأقى ٓؼحٌكٚ أٓح ئيج ذو٤ح ًٛج جٍُٓ

 ق٤ع ٣أنًٛٔح ئ٤ُٚ. 

 س. ما الذى لم ٌخطر ببال الطفلٌن حٌن ذهبا مع النخاس؟  (ٔٔ

ًحٕ جُطل٬ٕ ٣ظ٘حٕ أٜٗٔح ٤ْظ٬ٕ ًٔح ًحٗح ٌك٤و٤ٖ ٓط٤َٓ٬ٖ ُْٝ ٣هطٍ ذرحُٜٔح إٔ أْٞجم جٍُه٤ن هى ضلٍم ذ٤ٜ٘ٔح ك٤وغ ًٛج  

 ضرحع ًٛٙ ٍُؾَ ٖٓ جُـٍخ ك٠ ٣ى ٌؾَ ٖٓ جٍُٗم ٝ

 س. ما صفات تجار الرقٌق كما ورد فى الفقرة ؟  (ٕٔ

 ٣٫ٍجػٕٞ ج٧ُُلس ٝجُطؼح٠ق ج٧نٟٞ ٫ٝ ٣ؼطرٍٕٝ ئ٫ ذحُٔحٍ ٝقىٙ ٤ٔ٣ِٕٝٞ ٓغ جٍُذف ق٤ع ٤ٔ٣َ.  

 س. كٌؾ كانت نهاٌة الشٌخ )سبلمة( ؟  (ٖٔ

َْٜ ػظ٤ْ َٝٓ ج  ُك٤حز ٝض٠٘ٔ ُٞ جنطٍٓٚ جُٔٞش )أنًٙ( ٝذو٠ أ٣حٓحً ذؼى ٌق٤َ جُطل٤ِٖ ٓغ جُ٘هحِ ٖؼٍ ج٤ُٗم) ٬ْٓس ( ذِ

 ٣٫ًٝم جُطؼحّ قط٠ ٞؼلص هٞضٚ ْٝحء قحُٚ ٝأ٤ٚد ذحُك٠ٔ غْ ٓحش ٝوكٖ ك٠ جُؿرَ جًُٟ وكٖ ك٤ٚ )ؾ٬ٍ جُى٣ٖ( ذؼى أ٣حّ 

 



by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 274

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 س. لماذا مل الشٌخ سبلمة الحٌاه وتمنى الموت ؟  (ٗٔ

 ؼٌٞز ذأٗٚ نىػٜٔح ذحًٌُخ ٝقِٜٔٔح ػ٠ِ جٍُٞح ذحًٍُ ٝجُٜٞجٕ. قط٠ ٣ٍ٣كٚ ٖٓ جُّٜٔٞ ٝج٫٥ّ ذؼى إٔ ٌقَ ػ٘ٚ جُطل٬ٕ ٖٝ 

 س. فٌَم أتفق )محمود( مع )ٌوسؾ( علٌه السبلم؟ وفٌَم اختلؾ عنه ؟  (٘ٔ

أضلن ٓؼٚ ك٠ إٔ ًَ ٜٓ٘ٔح ِذ٤غ ذىٌجْٛ ه٤ِِس غْ ٚحٌ ٌِٓح ػ٠ِ ٍٓٛ ٝجنطِق ك٠ إٔ )ٓكٔٞوجً( ًحٕ ٖٓ ذ٤ص جُِٔي  

 رٞز .)٣ْٞق(ػ٤ِٚ ج٬ُّٓ ًحٕ ٖٓ ذ٤ص جُ٘

 الفصل الخانط على ددرًتاخ

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة أ: ضع عبلمة )

 (   )     ْلٍٙ. ٫ٝ ئهحٓطٚ ك٢ ٣طًٍٚ ٫ ذح٤ُٛى جُُٞغ ٖى٣ى جُى٣ٖ ؾ٬ٍ ًحٕ جُِٓطحٕ .ٔ

 (   )   ْٜٓ٘. ٗلٓٚ ، كـٟد ػ٠ِ جُهطٍ ٖٓ ػ٘ٚ ٣٘طؽ هى ٓٔح ٝقًٌٝٙ يُي ك٢ ٌؾحُٚ نحٚس ٗٛكٚ .ٕ

 (   )          ضأغٍ ٓكٔٞو ذهحُٚ ك٘ٗأ ٓكرح ٤ُِٛى. .ٖ

 (  ) ٠ٝحٌوٙ ٣٘طظٍٝٗٚ ْحػس ككرْٜٓ ، ؿُجٍ  ُٚ نحٕ ٫ـ ؾ٤ٌُ٘ ُِوحء  ذ٬وٙ ئ٠ُ جُى٣ٖ ؾ٬ٍ ػٞوز أغ٘حء .ٗ

 (   )      جٗطِن ٓكٔٞو ٝؾٜحو ك٢ ٓطحٌوز ؿُج٫ ٫ـ ُٜٔح ٝضرؼٜٔح جُكحٌْحٕ. .٘

 (   )   ٤حخ جُطل٤ِٖ ٧ْٜٗ ضؼٞوٝج يُي ٜٓ٘ٔح، ُٝٞؾٞو جُكح٤ْٖ ٓؼٜٔح.ُْ ٣ٜطْ أقى ٖٓ جُؿ٤ٕ ذـ .ٙ

 (   )      جْطِْٓ ج٤ُٗم ٬ْٓس ٝجُكحٌِ ٤ٍْٕٝ ُِهح٠ل٤ٖ نٞكح ٖٓ جُوطَ. .7

 (   )       أٍْع جُهح٠لٕٞ ذٔـحوٌز جٌُٔحٕ نٞكح ٖٓ ُكحم جُؿ٤ٕ ذٜٔح. .8

 (   )      هطَ جُهح٠لٕٞ جُكحٌِ ٤ٍْٕٝ ٧ٗٚ ٠ٖٝ ذْٜ ُىٟ جُِٓطحٕ .9

 (   )      ٚؼى جُهح٠لٕٞ جُؿرَ ٗلٓٚ ج١ًُ هطَ ك٤ٚ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٤ٔح ذؼى. .ٓٔ

 (   )    ًحٕ ٌْحٕ جُؿرَ ٖٓ ضؿحٌ جٍُه٤ن ج٣ًُٖ ٣كِٕٔٞ ج٠٧لحٍ ُر٤ؼْٜ ك٢ ج٧ْٞجم. .ٔٔ

 (   )      ٌٓع جُطل٬ٕ ذحُؿرَ كطٍز ٣ٞ٠ِس قط٠ ؾحء أقى جُطؿحٌ كحٖطٍجٛٔح. .ٕٔ

 (   )          ٌكٝ جُطحؾٍ ٍٖجء ج٤ُٗم ٬ْٓس. .ٖٔ

 (   )      جؾطٔغ ج٤ُٗم ٬ْٓس ذحُطل٤ِٖ ٝٗٛكْٜ ك٢ ؿلِس ٖٓ جُهح٠ل٤ٖ. .ٗٔ

 (   )    قحٍٝ ج٤ُٗم ٬ْٓس ئه٘حع جُطل٤ِٖ ذحٍُٞح ذحُؼرٞو٣س نٞكح ػ٠ِ ق٤حضٜٔح .٘ٔ

 (   )     ًحٗص ؾٜحو ًٓ٘ نطلص غحتٍز ػ٠ِ جُهح٠ل٤ٖ ضٓرْٜ ٝضًٍِْٜ ٝضٜىوْٛ ذأذ٤ٜح. .ٙٔ

 (   )    م  ٬ْٓس ئ٫ ذؼى إٔ ٍٞخ ُٚ ٓػ٬ ذوٛس ٤ْىٗح ٣ْٞق.ُْ ٣وط٘غ ٓكٔٞو ذ٬ٌّ ج٤ُٗ .7ٔ

 (   )      هحّ ضحؾٍ جٍُه٤ن ذطـ٤٤ٍ جْْ ٓكٔٞو ئ٠ُ هطُ ٝؾٜحو ئ٠ُ ؾِ٘حٌ.  .8ٔ

 (  ) أ٠ٚٝ ج٤ُٗم ٬ْٓس جُطل٤ِٖ إٔ ٣ٌطٔح قو٤وس أِٜٚٔح قط٠ ٣َٜٓ ػ٠ِ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ جٍُٞٚٞ ئ٤ُٜٔح. .9ٔ

 (   )       ٌٍٝج هطِٚ.جنطِق جُهح٠لٕٞ ك٢ أٍٓ ج٤ُٗم ٬ْٓس كو  .ٕٓ

 (   )     " ٤ٜٛحش إٔ ٣ٌٕٞ جُِٔٔٞى ٌِٓح"  ضٞق٢ ذ٤أِ ٓكٔٞو ٖٓ جْطٍوجو ق٣ٍطٚ. .ٕٔ

 (  ) ٖؼٍ ج٤ُٗم ٬ْٓس ذح٧ُْ ٝجُكٍٓز ٝأٗٚ هى نىع جُطل٤ِٖ ٝقِٜٔٔح ػ٠ِ جٍُٞح ذحُؼرٞو٣س ٝجُٜٞجٕ. .ٕٕ

 (   )      كحٞص أقُجٕ ج٤ُٗم ٬ْٓس كط٠٘ٔ جُٔٞش ُِه٬٘ ٖٓ ًٛٙ جُك٤حز. .ٖٕ

 (   )      ْحٌ جُطل٤ِٖ ٓغ ضحؾٍ جٍُه٤ن ٌج٤٤ٖٞ ٓٞه٤٤ٖ٘ ذأٜٗٔح ُٖ ٣لطٍهح. .ٕٗ

 (   )    . وكٖ ج٤ُٗم  ٬ْٓس ك٢ ٗلّ جُؿرَ ج١ًُ ٤ْأ١ٝ ئ٤ُٚ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٤ٔح ذؼى. .ٕ٘

 ( https://dardery.site/archives/2326ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة: -ب

 ٓحش "ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٝٛٞ ٫ ٣ؼِْ ػٖ ُٝى٣ٚ ئ٫ أٜٗٔح :  -ٔ

 جنططلح ٝذ٤ؼح  . ׄ                         ؿٍهح ك٢ جٍُٜ٘ׄ              جنططلح           ׄ     ٓحضح                      ׄ  

 ًحٕ " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ُٓٞؼح ذـ : -ٕ

 جُـ٘حء .ׄ                         ًٌٞخ جُه٤َ ׄ    ج٤ُٛى          ׄ     جُهٍٔ                 ׄ  
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 قًٌ ؾ٘ٞو " ؾ٬ٍ جُى٣ٖ " ٖٓ نطٌٞز ُٝؼٚ ًٛج كٌحٕ : -ٖ

                         ٣هؿَ ٖٓ ُٝؼٚ ًٛج ׄ    ُؾٍْٛ .٣ؼ٘لْٜ  ٣ٝ ׄ      ٣ِْٓ ذٛكس ٌأ٣ْٜ        ׄ   ٣ؼطٍٜ ػ٤ِْٜ           ׄ  

 ُْ ٣ٜطْ جُؿ٘ٞو ٝجُِٓطحٕ ذطأنٍ جُـ٤ٓ٬ٖ ػٖ جُؿ٤ٕ ذٓرد : -ٗ

 .  ٤ٞوْٜ ذٜٔح ׄ   غوطْٜ ك٢ قح٤ٌْٜٔح                ׄ          ػىّ ٓؼٍكطْٜ ذطأنٍٛٔح ׄ     غوطْٜ ك٤ٜٔح    ׄ  

 ػىو ج٧ًٍجو جُهح٠ل٤ٖ ُِطل٤ِٖ : -٘

                         غٔح٤ٗس ׄ       ْرؼس .ׄ    ْطس                       ׄ                  نٔٓس       ׄ  

 جْطِْٓ " ٤ٍْٕٝ " ُِهح٠ل٤ٖ أٍٝ ج٧ٍٓ ذٓرد : -ٙ

                         نٞكٚ ػ٠ِ ق٤حضٚ ׄ        ؾِٜٚ أْٜٗ نح٠لٕٞ  .  ׄ   ُْ ٣ٌٖ ٓؼٚ ٬ْـ         ׄ   نٞكٚ ػ٠ِ جُطل٤ِٖ    ׄ  

 هطَ جُهح٠لٕٞ " ٤ٍْٕٝ " ٧ٗٚ : -7

 قٍٜ جُطل٤ِٖ ػ٠ِ جٍُٜٝخ . ׄ         أذِؾ جُِٓطحٕ ػْٜ٘ ׄ   قحٍٝ جٍُٜٝخ          ׄ   ْرّْٜ                ׄ  

 يٛد جُهح٠لٕٞ ذحُطل٤ِٖ ئ٠ُ : -8

                         ّذ٬و جُٗح ׄ     ؾرَ جُطؿحٌ . ׄ   ؾرَ ج٧قؿحٌ               ׄ   ؾرَ جُٗطحٌ                      ׄ  

 ًحٕ ٣ٌٖٓ ًٛج جُؿرَ : -9

 . ذؼٝ جُٔٓحك٣ٍٖ ׄ   هطحع ٣ٍ٠ن                   ׄ   ضؿحٌ ٌه٤ن            ׄ                     ذؼٝ جُٜ٘ٞو ׄ  

 ذحع جُهح٠لٕٞ جُـ٤ٓ٬ٖ ذـ :  -ٓٔ

 ٔحتس و٣٘حٌ    أٌذؼ ׄ    حتس و٣٘حٌ     ٔغ٬غ ׄ   و٣٘حٌ                       ط٤ٖٓحتׄ    ٓحتس و٣٘حٌ                ׄ  

ٍِ جُطحؾٍ ج٤ُٗم ٬ْٓس ذٓرد :     -ٔٔ  ُْ ٣ٗط

 ٌؿرس جُهح٠ل٤ٖ ك٢ ج٫قطلح   ذٚׄ     ٓكحُٝس ٍٛٝذٚ  ׄ   ًرٍ ْ٘ٚ                  ׄ     ضٍٔوٙ              ׄ  

ٍِ جُطحؾ -ٕٔ  ج٤ُٗم ٬ْٓس كٌحٕ ٓٞهق ج٤ُٗم ٬ْٓس ٛٞ : ٍُْ ٣ٗط

 ُْ ٣ٜطْ ًُُي  . ׄ     ًُُي                     قُٕ  ׄ   كٍـ ًُُي                   ׄ              ضَْٞ ئ٤ُٚ ׄ  

 جُٓرد ج١ًُ ؾؼَ ج٤ُٗم ٬ْٓس ٣ط٠ِٓ ػٖ كٍجم جُطل٤ِٖ ٛٞ  : -ٖٔ

 أٜٗٔح ٫ ٣كطحؾحٕ ئ٤ُٚ        ׄ                      أٜٗٔح ُٖ ٣ًٛرح ذؼ٤ىج ׄ  

 أٜٗٔح ٫ ٣ٍؿرحٕ ك٢ ٝؾٞوٙ ٓؼٜٔح  .ׄ          ْٞم جٍُه٤نك٢  أٗٚ ٤ْلحٌهٜٔح قطٔح ׄ  

 ٠ِد ج٤ُٗم ٬ْٓس ٖٓ جُطحؾٍ إٔ ٣٘لٍو ذحُـ٤ٓ٬ٖ كٌحٕ ٓٞهلٚ : -ٗٔ

        ضؼؿد ٝجٗىٕٛ ׄ      ٝجكوٚ  . ׄ   ٌٍٖٙ ٌٝكٝ               ׄ     ػّ٘لٚ ٝ ٌكٝ           ׄ  

 أ٠ٚٝ ج٤ُٗم ٬ْٓس جُـ٤ٓ٬ٖ إٔ ٣ٛرٍج ٧ٜٗٔح : -٘ٔ

        ػحه٬ٕ ׄ      أ٤ٍٓجٕ .ׄ     ؿ٤٘حٕ            ׄ       ًر٤ٍجٕ             ׄ  

 أ٠ٚٝ ج٤ُٗم ٬ْٓس جُـ٤ٓ٬ٖ إٔ ٣كٓ٘ح جُٓٔغ ٝجُطحػس ُِطحؾٍ ُـ  : -ٙٔ

 ٣طر٘حٛٔح  .ׄ               ٣ؼ٤ىٛٔح ئ٠ُ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ׄ    ٣كٖٓ ٓؼحِٓطٜٔحׄ   ٣طٔٓي ذٜٔح                ׄ  

 :  ٢ً  طٜٔح أ٠ٚٝ ج٤ُٗم ٬ْٓس جُـ٤ٓ٬ٖ إٔ ٣ٌطٔح قو٤و -7ٔ

 ٗٓرٜٔح . ح٣طؿ٘رح جُٔطحػد جُط٢ ٣ٓررٜح ُٜٔ ׄ       ٣طؼٞوج جٍُم ׄ         ٣ٍكٝ ٍٖجءٛٔحׄ        ٫ ٣ـٟد جُطحؾٍ ׄ  

 " ٤ٜٛحش إٔ ٣ٌٕٞ جُِٔٔٞى ٌِٓح "  جُِٔٔٞى ٛٞ : -8ٔ

 ٓكٔٞوׄ      أقى جُهح٠ل٤ٖ    ׄ       جُطحؾٍ            ׄ                  ج٤ُٗم ٬ْٓس  ׄ  

 حش إٔ ٣ٌٕٞ جُِٔٔٞى ٌِٓح "  جُطؼر٤ٍ ٣ٞق٢ ذـ :" ٤ٜٛ -9ٔ

 جُطؼؿد ٝجُىٛٗس  . ׄ   ج٤ُأِ ٝجُطٗحؤّ         ׄ   جُطكى١ ٝج٩ٍٚجٌ            ׄ            جٍُكٝ ُِؼرٞو٣س ׄ  

 ٝؾٚ جُٗرٚ ذ٤ٖ هٛس " ٓكٔٞو " ٝٗر٢ َّللا " ٣ْٞق " ػ٤ِٚ ج٬ُّٓ ٛٞ : -ٕٓ

 جُػح٤ٗس ٝجُػحُػسׄ   ذ٤ؼٜٔح ك٢ ٠لُٞطٜٔح        ׄ                 ٍٖف ٗٓرٜٔحׄ             قٓى أنٞضٜٔح  ُٜٔح ׄ  

 ػؿد جُهح٠لٕٞ ٖٓ جُطل٤ِٖ ذؼى إٔ جٗلٍو ذٜٔح ج٤ُٗم ٬ْٓس ذٓرد : -ٕٔ

 جٓطػحُٜٔح ُِطحؾٍ.. ׄ          ْؼحوضٜٔح          ׄ   ضٍٔوٛٔح                   ׄ             جٓط٘حػٜٔح ػٖ جُطؼحّ ׄ  
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 ذٗإٔ ج٤ُٗم ٬ْٓس ػ٠ِ :جْطوٍ ٌأ١ جُهح٠ل٤ٖ  -ٕٕ

 إٔ ٣روٞٙ ٓؼْٜ ٣هىْٜٓ  . ׄ   إٔ ٣طًٍٞٙ ٣ًٛد           ׄ     إٔ ٣وطِٞٙ         ׄ           إٔ ٣ٟٔٞٙ ئ٤ُْٜ ׄ  

 جؿطْ ج٤ُٗم ٬ْٓس ذؼى ذ٤غ جُطل٤ِٖ ذٓرد : -ٖٕ

 أٗٚ أه٘ؼْٜ ذورٍٞ جٍُم         ׄ                نٞكٚ ٖٓ ػوحخ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ُٚ ׄ  

 جُػح٤ٗس ٝجُػحُػسׄ       ٓٞز أْٞجم جٍُه٤ن        أٗٚ ٣ؼِْ ه ׄ  

 ٓحش ج٤ُٗم ٬ْٓس ذٓرد : -ٕٗ

 .  ج٠ُٝ٧ ٝجُػحُػس ׄ   ق٠ٔ أٚحذطٚ           ׄ        ضؼ٣ًد جُهح٠ل٤ٖ ُٚ          ׄ               ٖىز قُٗٚ  ׄ  

 : ذؼى ٝكحضٚ ك٢ ج٤ُٗم ٬ْٓس  وكٖ  -ٕ٘

 .  ؾرَ جُٗطحٌ ׄ              ٓى٣٘س ٫ٌٛٞ ׄ                      ٓى٣٘س ؿُٗس ׄ               ٓٓو١ ٌأْٚ  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2326ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 ج: من القابل:

 (      )      . ٤ٜٛحش إٔ ٣ٌٕٞ جُِٔٔٞى ٌِٓح -ٔ

 (      )      ٬ً ْطٌٕٞ ٓؼ٘ح وجتٔح ُٖٝ ضلحٌه٘ح. -ٕ

 

 أجب عما ٌلً: -د

 ٤ًق ٝهغ ج٤ٓ٧ٍجٕ ك٢ ج٧ٍْ ٝٓح ٤ٍٛٓ " ٤ٍْٕٝ "   - ٔ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٚق ذا٣ؿحَ جُهٞج٠ٍ جُط٢ وجٌش ذٍأِ ج٤ُٗم ٬ْٓس ذؼى ٌق٤َ جُطل٤ِٖ . - ٕ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ذأٗٚ هى نىع جُطل٤ِٖ ذ٘ٛحتكٚ   ُٔحيج أقّ ج٤ُٗم ٬ْٓس  - ٖ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ًحٕ جُـٍجّ ذح٤ُٛى يج ضأغ٤ٍ ك٢ ٓؿٍٟ ق٤حز ج٣ٍ٤ٓ٧ٖ )ؾٜحو ٝٓكٔٞو(      :ػَِ ُٔح ٢ِ٣  - ٗ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 جنطِق جُوّٞ ك٢ أٍٓ ج٤ُٗم ٬ْٓس . ٝٞف يُي .   -٘
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

َّ ج٤ُٗم ٬ْٓس جُك٤حز ٝض٠٘ٔ جُٔٞش كِ -ٙ  ٔحيج   ٓ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓح ٤ٍٛٓ ج٤ُٗم ٬ْٓس     -7
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ( https://dardery.site/archives/2326ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 
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 ملخص الفصل

بالطفلٌن قطز وجلنار إلى حلب استعداداً لبٌعهمةا فةً سةوق الرقٌةق وضةم إلٌهمةا مملوكةاً ثالثةاً هةو وصل تاجر الرقٌق    

بٌبرس لكنه كان ٌعاملهما معاملةة حسةنة وٌعامةل بٌبةرس بكةل قسةوة لتمةرده علةى مةواله ممةا دفةع قطةز إلةى العطةؾ علٌةه 

 وتقدٌم بعض طعامه إلٌه وبذلك نشؤت صداقة بٌنهما . 

تجمع الناس من كل مكان وجلس العبٌد والجواري والؽلمان من شتى األجناس واأللةوان علةى الحصةر وفى ٌوم السوق  

جماعةةات متفرقةةة ، علٌهةةا رجةةل ٌؤخةةذ بٌةةد أحةةدهم وٌوقفةةه علةةى دكةةة ، ثةةم ٌبةةدأ )الةةدالل( بةةذكر محاسةةنه وٌؽةةرى المشةةترٌن 

 بؤوصافه لشرابه وهى طرٌقة ؼٌر إنسانٌة . 

ا ٌشاهدانه فً سوق الرقٌق وكؤنهما فً منةام لةوال أنهمةا تةذكرا قصةة اختطافهمةا فؤخةذا كان قطز وجلنار فً ذهول مم  

ٌمسحان عٌونهما من الدمع بطرؾ ردابهما خشٌة أن ٌظهر علٌهما الضعؾ أمام الناس أو ٌظهرا أقةل تحمةبلً مةن زمٌلهمةا 

 بٌبرس الضاحك العابث . 

ٌع قطز لتةاجر دمشةقً اسةمه ؼةانم المقدسةً بثبلثمابةة فؤمةا جلنةار بدأ الدالل بٌع بٌبرس بمابة دٌنار لتاجر مصري ثم ب 

فتنافس الحاضرون فً شرابها وظل الدمشقً ٌزاٌد حتى بلػ ثبلثمابة دٌنار وقد عزم أال ٌزٌةد وكةاد ٌتركهةا لمنافسةة الةذي 

وبٌن رفٌقته فزاد أربعٌن  زاد علٌه عشرة دنانٌر لوال أن رأى نظرة قطز إلٌه تستعطفه أال ٌبخل بالزٌادة حتى ال ٌفرق بٌنه

 دٌناراً مرة واحدة لٌقطع على منافسه الطرٌق فً المزاٌدة وما أشد فرحهما حٌث لم ٌفترقا وجمع بٌنهما.

 س. وضح كٌؾ عامل التاجر )محموداً وجهاد( ؟ وما أثر ذلك علٌهما ؟  (ٔ

ك٠ ْحقس جُك٠ّ جًُٟ ٍُٗ ك٤ٚ ذكِد ٝهى ًٓحٛٔح ٬ٓذّ قٓ٘س ٝأٌجقٜٔح ُْٝ ٣ٌِلٜٔح أٟ ػَٔ ٣وٞٓحٕ ذٚ ٝضًٍٜٔح ٣ٍٔقحٕ  

ًحٕ ُط٤لحً ٓؼٜٔح ٠ٞجٍ جُط٣ٍن ٣وىّ ُٜٔح جُطؼحّ ٤ِٓ٣ٜٝٔح ذحُوٛٙ ٝجُ٘ٞجوٌ ٣ٝٓحػىٛٔح ك٠ جًٍُٞخ ٝجٍُُ٘ٝ ٝأغٍ يُي ٓحٍ 

 ئ٤ُٚ جُطل٬ٕ ٝٗظٍج ئ٤ُٚ ًأٗٚ ٚى٣ن ُٜٔح ٫ ضحؾٍ جٖطٍجٛٔح ذحُٔحٍ .

 امله؟س. كان للتاجر مملوك ثالث من هو؟ وكٌؾ كان ٌع (ٕ

جُِٔٔٞى جُػحُع ٛٞ )ذ٤رٍِ( ٝهى أقٍٟٙ أقى ٬ًٝء جُطحؾٍ ئ٤ُٚ ًٝحٕ جُطحؾٍ ٣ؼحِٓٚ ٓؼحِٓس هح٤ْس ٣ٍٟٝذٚ ٣ٝكرٓٚ ك٠  

 جٍُُٔ٘ ك٬ ٣رٍقٚ.

 س. كٌؾ أدرك الصبٌان أن التاجر كان حكٌماً فى سٌاسته مع موالٌه؟ (ٖ

جُهِن ٤ٔ٣َ ئ٠ُ ج٩ذحم )جٍُٜخ( كأوٌى جُطل٬ٕ إٔ ػٍف يُي ق٤ٖ ٌأ٣ح جُطحؾٍ ٣ٍكن ذٜٔح ٣ٝوٓٞ ػ٠ِ )ذ٤رٍِ( ٧ٗٚ ٤ْة  

 جُطحؾٍ ٣ؼحَٓ ٬ًً ذٔح ٤ِ٣ن ٖٓ جُٗىز ٝج٤ُِٖ .

 س. ما موقؾ محمود وجهاد من بٌبرس ؟ (ٗ

ًحٕ )هطُ( ٣كٖٓ ئ٤ُٚ ٣ٝوططغ ُٚ ٖٓ ئوجٓٚ ٝقِٞجٙ ًٝحٕ ٣ٗلن ػ٤ِٚ ك٘ٗأ ٖٓ ؾٍجء يُي ٚىجهس ٓط٤٘س ذ٤ٜ٘ٔح أٓح )ؾِ٘حٌ(  

 ضٗؼٍ ذ٘لٌٞ ٖى٣ى ٓ٘ٚ ٝضطو٠ ٗظٍجضٚ جُكحوز ًأٜٗح . ْٜحّ ٓح٤ٞس ٫ضطكِٜٔح ػ٤٘حٛح جُٞو٣ؼطحٕ. كٌحٗص ٓغ ٖلوطٜح ػ٤ِٚ

 س.ماذا تعرؾ عن سوق حلب ؟ وكٌؾ كان الممالٌك الثبلثة وهم فى الطرٌق إلى السوق ؟ (٘

ٖٓ ؾ٤ٔغ ٓىٕ ٝهٍٟ  ًحٕ ٣وحّ ٣ّٞ ج٧ٌذؼحء ٖٓ ًَ أْرٞع ك٠ ٌقرس ٝجْؼس ك٠ ٠ٍف ٖٓ أ٠ٍجف جُٔى٣٘س كططوح٠ٍ ئ٤ُٚ جُ٘حِ 

جُٗحّ ٤ُر٤ؼٞج ٣ٝرطحػٞج ٣ٜٝٗىٝج ٓ٘حكغ ُْٜ ًٝحٕ جُٓٞم ٣وْٓ أهٓحٓحً كوْٓ ُِكرٞخ ٝجُـ٬ٍ ٝهْٓ ٨ُهٔٗس ٝهْٓ ٤ٗ٦ُس 

ٌؼ ٝأوٝجش جٍُُٔ٘ ٝهْٓ ٨ُو٣ٝس ٝج٧وٛ٘س ٝجُٔو٣ٞحش ٝهْٓ ُِؿٞجٌٟ ٝجُؼر٤ى . ََ ُّّ  ٝجُ

 ٌذهب بهم إلى سوق الرقٌق ؟ س : ما الذي فعله التاجر مع موالٌه الثبلثة قبل أن  (ٙ

ك٠ ٚرحـ ٣ّٞ ج٧ٌذؼحء يٛد جُطحؾٍ ذٔٞج٤ُٚ جُػ٬غس ذؼى إٔ جؿطِٓٞج ًٝٓحْٛ ٝأِٚف ٖؼٍْٛ ٤٠ٝرْٜ ًٝحٕ ٣ٔٓي ذ٤ى  

)ذ٤رٍِ( ٣ؿٍٙ ٣ٝٓرٚ ٣ِٝؼ٘ٚ ٣٘ٔح ضٍى )ٓكٔٞوجً ٝؾٜحو( كٓحٌج كٍق٤ٖ ٝٛٔح ٣ظ٘حٕ أٜٗٔح يجٛرحٕ ُٜٗٞو ًٛج جُْْٔٞ جُؼظ٤ْ 

 ك٤ٚ.  ُِٝطلٍؼ ػ٠ِ ٓح
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 س. ماذا فعل الدالل حٌن سلم إلٌه التاجر موالٌه الثبلثة ؟ (7

٘ٚ ٝأِٚٚ ٝجٌُٔحٕ جًُٟ ُؾِد   ِْ أنً جُى٫ٍ ٣وِرْٜ ٣ٝهطرٍ ٗؼٞضْٜ غْ ًطد أْٔحءْٛ ك٠ وكطٍٙ ٝضكص ًَ جْْ ْٜٓ٘ ٚلطٚ ٝ

 ٖ ػ٘ىٙ .ٓ٘ٚ ٝأهَ ه٤ٔس ٣طِرٜح ك٤ٚ ٚحقرٚ غْ أهؼىْٛ ػ٠ِ جُك٤ٍٛ ٓغ ؿ٤ٍْٛ ٖٓ جُؼر٤ى ٝجُؿٞجٌٟ ج٣ًُ

 س. كٌؾ كان حال الممالٌك الثبلثة فى سوق الرقٌق ؟ (8

ًحٕ )ٓكٔٞو ٝؾٜحو( ك٠ يٍٛٞ ٓٔح ٣ٗحٛىجٗٚ ًٝأٜٗٔح ك٠ ٓ٘حّ ٫ ك٠ قو٤وس ٫ُٞ أٜٗٔح ضًًٍج هٛس جنططحكٜٔح كأنًج ٣ٔٓكحٕ  

ٖٓ ٤َِٜٓٔح )ذ٤رٍِ(  ػ٤ٜٞٗٔح ٖٓ جُىٓٞع ذطٍف ٌوجتٜٔح ن٤ٗس إٔ ٣ظٍٜ ػ٤ِٜٔح جُٟؼق أٓحّ جُ٘حِ أٝ ٣ظٍٜج أهَ ضك٬ًٔ 

جُٟحقي جُؼحذّ أٓح )ذ٤رٍِ( كٌحٕ ٓطٔث٘حً ٫ أغٍ ػ٤ِٚ ٖٓ جٓطؼحٜ ) ضأُْ ٝؿٟد ( ًٝحٕ ئيج ٌأٟ ػرىجً أْٞو أٝ ؾح٣ٌس 

ٖٞٛحء ) هر٤كس ( ٞكي ٝأٖحٌ ئ٠ُ هطُ ؿ٤ٍ ٌٓطٍظ )ٜٓطْ( ذحُى٫ٍ جًُٟ ًحٕ ٣٘ظٍ ئ٤ُٚ ذحْطٌ٘حٌ كٔح ٣ؿ٤رٚ )ذ٤رٍِ( ذـ٤ٍ 

 قحؾر٤ٚ . ئنٍجؼ ُٓحٗٚ ٝضك٣ٍي

 

 س. كٌؾ بٌع بٌبرس ؟ ولمن ؟وبكم؟ ولماذا فرح الدالل ببٌعه؟ (9

ٞغ )ذ٤رٍِ( ػ٠ِ جُٔ٘ٛس ٝهى ُؾٍو ٖٓ غ٤حذٚ ئ٫ ٓح ٣ٓطٍ ْٝطٚ كرىج ٣حذّ جُٓحه٤ٖ ذحٌَ جُٛىٌ ٓلطٍٞ جُٓحػى٣ٖ كطوىّ   ُٝ

جُى٫ٍ كٞم أؾٍز جُى٫ُس ٗٛق ٓح ٌؾَ ٍٟٓٛ ٝجٖطٍجٙ ذٔحتس و٣٘حٌ ًٝحٕ جُ٘هحِ ٫ ٣طٔغ ك٠ أًػٍ ٖٓ ن٤ٖٓٔ و٣٘حٌجً كأنً 

َجو ٖٓ ه٤ٔطٚ ػ٠ِ ٓح قىوٙ جُٔحُي كلٍـ ذًُي كٍقحً ٖى٣ىجً غْ ٍُٗ ذ٤رٍِ ٠ٗٓٝ ئ٠ُ ٫ٞٓٙ جٍُٟٔٛ ُٓٛٞجً ٣ٌحو ٣هٍم 

 ج٧ٌٜ ض٤ٜحً )ضٌرٍجً( .

 س:  بم وصؾ الدالل بٌبرس ؟وماذا قال للتاجر المصرى؟  (ٓٔ

جتٚ ٝٝٚلٚ ذأٗٚ ٓـحٍٓ ٓوىجّ ٣ُٜأ ذح٧ٛٞجٍ ك٠ ْحقس جُٔؼحٌى ٣ٝؼُ ٖٓ ٝٚلٚ ذحُوٞز ٝأٗٚ ٣ك٠ٔ ٤ْىٙ ٣ٍٝو ػ٘ٚ ٤ًى أػى 

 ٣ٌِٔٚ ،ٝهحٍ ٍُِٟٔٛ ذحٌى َّللا ُي ك٤ٚ قحكظ ػ٠ِ ًٛج جُـ٬ّ جُهر٤ع كاٗٚ ٍِٖ أذحم. 

 س: لماذا ٌستعٌن تجار الرقٌق بالشعراء ؟    (ٔٔ

 ٕ ذكٓد ٓح ٣وط٤ٟٚ جُٔوحّ .٤ُ٘ظٔٞج ُْٜ ٓوطٞػحش ك٠ أٝٚحف جُؿٞجٌٟ ٝجُـِٔحٕ ك٤٘حوٕٝ ذٜح ػ٠ِ ٖٓ ٣ؼٍٞٞ

 س:ما صفات الرجل الدمشقى؟وما الهدؾ الذى جاء من أجله السوق؟ وما مظاهر اهتمامه بتحقٌق هذا الهدؾ؟ (ٕٔ

ج ٤ٛٝرس، ٝٛىكٚ ٖٓ قٌٟٞ  ًٌ ؾ٤َٔ ج٤ُٜثس ضرىٝ ػ٤ِٚ ٓهح٣َ جُ٘ؼٔس ٝجُػٍجء ٝهى نطٚ ج٤ُٗد ك٠ ٌأْٚ ُٝك٤طٚ كُجوٙ ٝهح

ح ٣أ ًٔ ح ٤ْٝ ًٓ ّٗ ذٚ ٣ٝؼٜٞ ذٚ كٓحو ُٝىٙ جُه٤ِغ )٠ْٞٓ( ٍٖٝجء ؾح٣ٌس ُطإّٗ َٝؾٚ جُؼؿَٞ،ٝٓظحٍٛ جُٓٞم ٛٞ ٍٖجء ؿ٬

 جٛطٔحٓٚ ذطكو٤ن ًٛج جُٜىف

  ٓيٛحذٚ ئ٠ُ جُٓٞم ًٓ٘ جُٛرحـ جُرحًٍ  -ٔ 

 ٠ٞجكٚ ػ٠ِ قِوحش جُى٤ُ٫ٖ ٝجُٓٔحٍْز  -ٕ

 ٓئؾحُطٚ جُرٍٛ ك٠ ٝؾٞٙ جٍُه٤ن ٤ُكَٛ ػ٠ِ ٠ِرٚ  -ٖ

قى حٌن وصل إلى حلقة الدالل ؟ وما شةعور الطفلةٌن نحةوه ؟ولمةاذا دار الدمشةقى س. كٌؾ كان شعور الرجل الدمش (ٖٔ

 على الحلقات األخرى؟

ق٤٘ٔح ٝهغ ذٍٛٙ ػ٠ِ )هطُٝؾِ٘حٌ( نلن هِرٚ ٝهحٍ ك٠ ٗلٓٚ ٛأًٗج هى ٝؾىضرـ٤ط٠ ٝٝهق ذٍٛس ٣طلٍِ )٣طأَٓ( ك٠ جُٛر٤٤ٖ  

٣ٗؼٍجٕ ٗكٞٙ ذح٤ُٟن أٍٝ ج٧ٍٓ ٝقٓرحٙ ٌه٤رحً ٬ًًٞٓ ذحْطط٬ع ٓح كٔح ٣ُوجو ئ٫ ٬٤ًٓ ئ٤ُٜٔح ٌٝؿرس ك٤ٜٔح ًٝحٕ )هطُ ٝؾِ٘حٌ( 

٣كح٫ٕٝ ْطٍٙ ػٖ جُؼ٤ٕٞ ٌُٜٝ٘ٔح ٍْػحٕ ٓح ُرػح إٔ ضرىٍ ٖؼٌٞٛٔح ٗكٞٙ ٝٓح٫ ئ٤ُٚ ق٤ٖ ٌأ٣ح جُط٤رس جُ٘ح٠وس ك٠ ٝؾٜٚ 

ح ك٤ٚ ، ٝوجٌ جُىٓٗو٠ ػ٠ِ ٝأنًج ٣٘ظٍجٕ ئ٤ُٚ ك٠ قد ٝأقٓح أٗٚ ٚى٣ن ُٜٔح ٣ؼٍف قو٤وس قحُٜٔح ٝهى ؾحء ٤ُ٘وًٛٔح ٓٔح ٛٔ

جُكِوحش ج٧نٍٟ قط٠ ٣ػرص ُ٘لٓٚ ٣ٝٓط٤وٖ إٔ ٤ُّ ك٤ٜح أِٚف ٜٓ٘ٔح أٝ ٤ٍُٛف ج٧ٗظحٌ ػ٘ٚ ٝذهحٚس ٗظٍ جُى٫ٍ ُث٬ ٣ؼٍف 

 ضؼِوٚ ذٜٔح ك٤ـ٤ِٜٔح ػ٤ِٚ .

 س: ما الذي ظنه الطفبلن عندما رأٌا النظرات الحانٌة من الرجل الدمشقً ؟  (ٗٔ

 ٍ جُى٣ٖ ٝهى ؾحء ٤ُهِٜٛٔح ٓٔح ٛٔح ك٤ٚ . ٘ح أٗٚ ٌٍْٞ جُِٓطحٕ ؾ٬ 

 س: علل: كان الصبٌان ٌجٌبلن األفكار فى رأسٌهما فى وقت واحد. (٘ٔ

٧ٜٗٔح وٌؾح ًٓؼح قط٠ ذِـح ٖٓ جُط ُق ٝجُطٔحَؼ إٔ ٚحٌ أقىٛٔح ٣ؼٍف نر٤ثس ٗلّ ج٥نٍ ٌٕٝٓ٘ٞ ٚىٌٙ ًأٗٔح ٣ٗؼٍجٕ ذوِد 

 ٝجقى .
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 قان .س: علل: تؤكد الناس أن )قطًزا وجلنار( شقٌ (ٙٔ

 ُٗىز ضوحٌذٜٔح ك٠ ج٬ُٔٓف ٝجضلحهٜٔح ك٠ جُىّ .  

 س. كان للدالل ُسنة فى بٌع الموالى ماهى ؟ ولماذا ؟ (7ٔ

٘طٚ )٣ٍ٠وطٚ( إٔ ٣رىأ ذؼٍٜ ج٧هَ هىٌجً ٝيُي ٤ُٟٖٔ ذوحء جُ٘حِ ك٠ قِوطٚ.   ُْ  ًحٗص 

 س. لماذا وقؾ الدالل فى حٌرة من أمر عرضه لقطز وجلنار ؟وكٌؾ أنتهت حٌرتة ؟  (8ٔ

جقطحٌ جُى٫ٍ ك٠ أ٣ٜٔح ٣رىأ ذؼٍٞٚ ٝيُي ذٓرد ضوحٌذٜٔح جُٗى٣ى ك٠ ج٬ُٔٓف ٧ٝٗٚ ُْ ٣ؿُّ )٣وطغ( أ٣ٜٔح ٣لَٟ ج٧نٍ ٝهى  

 هطغ ػ٤ِٚ )هطُ( ًٛج جُطك٤ٍ ق٤ع هحّ ذؼٍٜ ٗلٓٚ .

 س. لمن بٌع قطز ؟ وبكم بٌع ؟ولماذا تمنى )قطز( معرفة اللسان العربى؟ وكٌؾ بٌعت جلنار ؟ وبكم ؟ (9ٔ

جٍُجؿرٕٞ ك٠ ٍٖجء )هطُ( ك٠ ٌكغ ه٤ٔطـس قطـ٠ ذِــٞج ٓـحتط٤ٖ ْٝـرؼ٤ٖ كأضٜٔـح جُىٓٗـو٠ غ٬غٔحتـٚ كِـْ ٣ؿـٍؤ أقـى ػِـ٠ ض٘حكّ  

ج٣ُُحوز كِٓٔٚ جُى٫ٍ ئ٤ُٚ ٠ٟٓٝ )هطُ( ئ٤ُٚ كٍقحً ٣كٔى َّللا ػ٠ِ إٔ ُْ ٣ظلٍ ) ٣لَٞ ( ذٚ ْٞجٙ، ٝض٠٘ٔ )هطـُ( ٓؼٍكـس جُِٓـحٕ 

ح ٤ًُ٘ح ضط٤٤رًح ُهح٠ٍٙ كِْ ٣لٜـْ )هطـُ( ٓـح ٣وـٍٞ ،  أٓـح )ؾِ٘ـحٌ( كط٘ـحكّ جُؼٍذ٠ ٤ُؿ٤د ج٤ُٗم ػ٠ِ قى٣ػٚ ق٤ع ًِٔٚ ج ًٓ ٤ُٗم ٬ً

جُكحٍٕٞٝ ك٠ ٍٖجتٜح ٝ َ جُىٓٗو٠ ٣ُج٣ى ػ٤ِٜح قط٠ ذِـص غ٬غٔثس و٣٘حٌ ٝهى ػُّ ػ٠ِ أ٫ ٣ُ٣ى ٣ٝطًٍٜـح ُِٔ٘ـحكّ جُـًٟ َجو 

ذح٣ُُـحوز كـُجو جُىٓٗـو٠ أٌذؼـ٤ٖ و٣٘ـحٌج ٓـٍز ٝجقـىز  ػ٤ِٚ ػٍٗز وٗح٤ٍٗ ٫ُٞ إٔ ٌأٟ ٗظٍز )هظُ( ئ٤ُٚ ضٓـطؼطلٚ أ٣٫رهـَ ػ٤ِٜـح

  كوطغ ػ٠ِ ٓ٘حكٓس جُط٣ٍن ك٠ جُُٔج٣ىز

 س. لماذا أشترى الرجل الدمشقى جلنار؟ (ٕٓ

أٖطٍٛح ضط٤٤رًح ُهح٠ٍ )هطُ( جًُٟ ًحٕ ٣٘ظٍ ئ٤ُٜح ٓ٘طوغ جُؿر٤ٖ ٣حذّ جُٗلط٤ٖ ٣٘طلٝ ٖٓ جُوِن ٝجُىٓغ كـ٠ ػ٤٘٤ـٚ ٣ٓـطؼطق  

 ز ك٠ ٍٖجتٜح قط٠ ٫ ٣لطٍهح. جُىٓٗو٠ ذأ٣٫رهَ  ذح٣ُُحو

 س: لماذا فرح قطز وجلنار ؟ (ٕٔ

 كٍـ ًَ ٖٓ هطُ ؾِ٘حٌ ٧ٜٗٔح ُْ ٣لطٍهح ، ٧ٕ ٤ْىٛٔح ٝجقى ٝٛٞ جٍُؾَ جُط٤د جُىٓٗو٢ .  

 

 الفصل الضادش على ددرًتاخ

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة أ: ضع عبلمة )

 (   )         طٍجٛٔح ٖٓ أَٛ قِد.ًحٕ جُطحؾٍ ج١ًُ جٖ .ٔ

 (   )   .ُط٤لًح ٓؼٜٔح ٠ٞجٍ جُط٣ٍن ، ٣وىّ ُٜٔح جُطؼحّ ، ٣ٝٓحػىٛٔح ك٢ جًٍُٞخ ٝجٍُُ٘ٝ جُطحؾٍ ًحٕ .ٕ

 (   )    .جُط٢ ًحٕ ٣ؿ٤ىٛح ئؾحوز قٓ٘س جُؼٍذ٤س٤ِٓ٣ٜٔح ذحُوٛٙ ٝجُ٘ٞجوٌ ذحُِـس ًحٕ جُطحؾٍ  .ٖ

 (   )   . ُهح٠ل٤ٖ ك٢ ذِى ج٧ًٍجوجٖطٍجٙ ٖٓ ج ًحٕ ُِطحؾٍ ِٓٔٞى غحُع ك٢ ْٜ٘ٔح .ٗ

 (   )   ًحٕ جُطحؾٍ ٣وٓٞ ك٢ ٓؼحِٓطٚ ػ٠ِ جُِٔٔٞى جُػحُع ٣ٝكرٓٚ ٫ٝ ٣ىػٚ ٣رحٌـ جٍُُٔ٘. .٘

 (   )     .٣ؼحَٓ ٬ًً ذٔح ٤ِ٣ن ٖٓ جُٗىز ٝج٤ُِٖ كٜٞ  ك٢ ٤ْحْطٚ حق٤ٌٔجُطحؾٍ ًحٕ   .ٙ

 (   )    ح ٤ُِطٜٔٚ.ٖؼٍ جُٛر٤حٕ ذح٩ٖلحم ػ٠ِ ًٛج جُِٔٔٞى كٌحٗح ٣وىٓحٕ ُٚ ٠ؼحٜٓٔ .7

 (   )     ًحٗص ؾِ٘حٌ ضٗلن ػ٠ِ ًٛج جُِٔٔٞى ٌُٜٝ٘ح ًحٗص ضطو٢ ٗظٍجضٚ جُكحوز.. .8

 (   )    ْٞم قِد ًحٕ ٣ؼوى ًَ ٣ّٞ غ٬غحء ٣ٝلى ئ٤ُٚ جُ٘حِ ٖٓ ًَ ٓىٕ جُٗحّ. .9

 (   )       ًحٕ ًٛج جُٓٞم ٓهٛٙ ُطؿحٌز جُؼر٤ى وٕٝ ْٞجٛح. .ٓٔ

 (   )       ْٜ ئ٠ُ جُٓٞم..قَٔ جُطحؾٍ ػر٤ىٙ ػ٠ِ ذـِس ٝيٛد ذ .ٔٔ

 (   )    ؾِّ هطُ ٝؾِ٘حٌ ذ٤ٖ جُؼر٤ى ٫ ٣ؼرإٔ ذٗة ٫ٝ ضرىٝ ػ٤ِٜٔح أ١ ٓظحجٍٛ جُكُٕ . .ٕٔ

 (   )   أذىٟ ذ٤رٍِ ج٫ٓطؼحٜ ٝ ٍٜ ػ٤ِٚ ج٫ًطثحخ ٝٛٞ ٣ٍٟ ٤ًق ٣ؼٍٜ جُؼر٤ى ُِر٤غ. .ٖٔ

 (   ٚلطٚ ْٝ٘سٝ أِٚٚ) ْٔحضْٜ ، غْ ًطد أْٔحءْٛ ك٢ وكطٍٙ ٝضكص ًَ ج٣ْْٝهطرٍ ٗؼٞضْٜ  أنً جُى٫ٍ .ٗٔ

 (   )   جٖطٍ ٟ جُطحؾٍ ج١ٍُٛٔ ذ٤رٍِ ذٔحتس و٣٘حٌ ٝأنًٙ ٠ٟٓٝ ٓرحٍٖز  ُكحٍ ْر٤ِٚ .٘ٔ

 (   )     ًحٕ جُطحؾٍ جُىٓٗو٢ هى ٢ٌٞ ذر٤غ ذ٤رٍِ ذأهَ ٖٓ ٤ِٓؾ جُٔحتس و٣٘حٌ. .ٙٔ

 (   )      جَوجو ج٫َوقحّ ػ٠ِ قِوس جُى٫ٍ ػ٘ىٓح ض٤ٜأ ُر٤غ ٓكٔٞو ٝؾٜحو. .7ٔ
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 (   )   ُىٓٗو٢ ؾ٤َٔ ج٤ُٜثس ضرىٝ ػ٤ِٚ ٓظحٍٛ جُ٘ؼٔس ٝجُػٍجء ٝق٣ٞ٤س جُٗرحخ.ًحٕ جٍُؾَ ج  .8ٔ

 (   )   . ػ٘ىٓح ٝهغ ٗظٍ جٍُؾَ جُىٓٗو٢ ػ٠ِ هطُ ٝؾِ٘حٌ ٓحٍ ئ٤ُٜٔح ٌٝؿد ك٢ ٍٖجتٜٔح .9ٔ

 (   )      ٫قظ جُى٫ٍ ٤َٓ جٍُؾَ جُىٓٗو٢ ئ٠ُ جُطل٤ِٖ كرحُؾ ك٢ جُػٖٔ.  .ٕٓ

 (   )  ،كطٟح٣وح أٍٝ ج٧ٍٓؿ٤َٔ ج٤ُٜثس ٝضٌٍجٌٙ جُ٘ظٍ ئ٤ُٜٔح ذٌٔحٕ ًٛج ج٤ُٗم جُ هطُ ٝؾِ٘حٌ ٖؼٍ .ٕٔ

 (   )    ضرىُص ٓٗحػٍ جُطل٤ِٖ ضؿحٙ ج٤ُٗم ذؼىٓح أقٓح ك٢ ٗظٍجضٚ جُؼطق ٝجُك٘حٕ . .ٕٕ

 (   )      ًحٕ جٍُؾَ جُىٓٗو٢ ٫ٌْٞ أٌِْٚ ؾ٬ٍ  جُى٣ٖ ٩ٗوحي جُطل٤ِٖ. .ٖٕ

 (   )      .هحّ جُى٫ٍ ذؼٍٜ هطُ هرَ ؾٜحو ٧ٗٚ ٣ٍٟ أٜٗح أكَٟ ٓ٘ٚ .ٕٗ

 (   )   . جٍٗٛف جٍُؾَ جُىٓٗو٢ ذؼىٓح جٖطٍٟ هطُ ُْٝ ٣٘طظٍ ػٍٜ ؾٜحو ُِر٤غ . .ٕ٘

 ( https://dardery.site/archives/2421ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 حة لما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة:تخٌر اإلجابة الصحٌ -ب

 ًحٕ جُطحؾٍ ج١ًُ جٖطٍٟ جُطل٤ِٖ ٖٓ: -ٔ

 . ٍْٔه٘ىׄ                      ذ٬و ج٧ًٍجوׄ                      جُٗحّ ׄ                           ٍٓٛׄ  

 ٓحٍ جُطل٬ٕ ئ٠ُ جُطحؾٍ ٝأقٓح أٗٚ ٚى٣ؤٜح ذٓرد : -ٕ

  ًَ ٓح ْرنׄ        ٓٓحػىضٚ ُٜٔح ك٢ جًٍُٞخ ٝجٍُُ٘ٝׄ   ِٓطٚ ُٜٔح     قٖٓ ٓؼح ׄ   ًػٍز ٬ًٓٚ ٓؼٜٔح       ׄ  

 جُطو٠ جُطل٬ٕ ذر٤ص جُطحؾٍ ج١ًُ جٖطٍجٛٔح ذـ : -ٖ

 أٌذؼس ٓٔح٤ُيׄ     غ٬غس ٓٔح٤ُي . ׄ   ٤ًِٖٞٔٓ آن٣ٍٖ                 ׄ   ِٓٔٞى ٝجقى                ׄ  

 ًحٕ جُطل٬ٕ ٣ؼؿرحٕ ٖٓ جُطحؾٍ ذٓرد : -ٗ

 جُػح٤ٗس ٝجُػحُػسׄ    ْٞء ٓؼحِٓطٚ ُٜٔح  . ׄ   ْٞء ٓؼحِٓطٚ ُر٤رٍِ     ׄ   ٚ ُر٤رٍِ      قٖٓ ٓؼحِٓطׄ  

 جُٓرد جُكو٤و٢ ٌٝجء ٓؼحِٓس جُطحؾٍ ُر٤رٍِ ٛٞ : -٘

 ٓكحُٝطٚ جٍُٜٝخ  .  ׄ            ٞؼق ذ٤رٍِׄ      ئْحءضٚ ُوطُ              ׄ   ئْحءضٚ ُؿِ٘حٌ               ׄ  

 كٌٔس ٧ٗٚ :ٝٚق جُطل٬ٕ جُطحؾٍ ذحُ -ٙ

م ذ٤ٖ ٓؼحِٓطٜٔ ׄ       ًحٕ ٣ك٢ٌ ُٜٔح جُوٛٙׄ   ػٍف أِٜٚٔح     ׄ     أقٖٓ ئ٤ُٜٔح   ׄ   ٍّ  ٝٓؼحِٓس ذ٤رٍِ  حك

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ ٚلحش ذ٤رٍِ ٓحػىج : -7

 ًػ٤ٍ ٓكح٫ٝش جٍُٜخׄ     ه١ٞ جُر٤٘حٕ  .ׄ   ػ٤٘حٙ ٌَهحٝجٕ                ׄ   ٤٠د جُوِد               ׄ  

 " ٗكٞ " ذ٤رٍِ " ذـ : ٖؼٍش " ؾِ٘حٌ -8

   ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس ׄ                  جٌٍُج٤ٛسׄ                 جُٗلوس                 ׄ               جُ٘لٌٞ              ׄ  

 ٓٞػى ْٞم "قِد " ٣ٌٕٞ ٣ّٞ :  -9

 جُٓرصׄ     جُؿٔؼس .  ׄ     جُه٤ّٔ  ׄ            ج٧ٌذؼحء                 ׄ  

 ك٢ ٣ٍ٠ؤٜح ئ٠ُ جُٓٞم ٣ٗؼٍجٕ ذـ: ًحٕ جُطل٬ٕ -ٓٔ

 جُكُٕ  .ׄ            ج٬ُٓر٬ز ׄ      جُلٍـ              ׄ     جُىٛٗس                 ׄ  

 ج١ًُ ٣ؼٍٜ جُـِٔحٕ ٝجُؿٞج١ٌ ُِر٤غ ك٢ جُٓٞم ٠ٔٓ٣ : -ٔٔ

 ١٤ْٝ  .ׄ             ضحؾٍׄ         و٫ٍ        ׄ        ْٔٓحٌ             ׄ  

 ٍِ " ٝٛٞ ك٢ جُٓٞم :ًحٕ ٖؼٌٞ " ذ٤ر -ٕٔ

 ٌٓطثرحׄ      نحتلح . ׄ      ٓطٔث٘ح                        ׄ     ٓ٘ىٛٗح                 ׄ  

 ؼٍجٕ ك٢ جُٓٞم ذـ :ٗٝأٓح " هطُ " ٝ "ؾِ٘حٌ " كٌحٗح ٣ -ٖٔ

 جُٓؼحوز .جُلٍقس ٝ ׄ              ج٬ُٓر٬ز ج٠٫ٔث٘حٕ ٝ ׄ     جُهٞف ٝجًُػٍ       ׄ   جُكُٕ ٝجُٞؾّٞ           ׄ  

 ًِٔح ؿِد جُرٌحء "هطُ" ٝ"ؾِ٘حٌ" أٌٓٓح وٓؼٜٔح ذٓرد : -ٗٔ

 ٖٓ جُكح٣ٍٖٞ    ٛٔح ق٤حء ׄ        نٞكٜٔح ٖٓ جُطحؾٍ    ׄ  

 ح ٖٓ ذ٤رٍِ  .ٜٔنٞك ׄ         نٞكٜٔح ٖٓ جٍُؾَ جُىٓٗو٢ׄ  

https://dardery.site/archives/2421
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 ذىأ جُى٫ٍ ك٢ ػٍٜ ؿِٔحٗٚ جُػ٬غس ذـ : -٘ٔ

 هطُ ٝؾِ٘حٌ ٓؼحׄ     ذ٤رٍِ . ׄ                      ؾِ٘حٌ          ׄ   هطُ                         ׄ  

 ٝٚق جُى٫ٍ "ذ٤رٍِ" ػ٘ى ػٍٞٚ ُِر٤غ ذـ  : -ٙٔ

 جُْٞحٓس ٝجُؿٔحٍׄ    جُؼِْ ٝجُٔؼٍكس   . ׄ   جُوٞز ٝجُٔ٘ؼس               ׄ   ج٧ٓحٗس ٝجُٞكحء           ׄ  

 جٖطٍٟ " ذ٤رٍِ " ضحؾٍ ٖٓ : -7ٔ

 قٔٙׄ      ٍٓٛ  . ׄ                                قِد ׄ   وٓٗن                          ׄ  

 ذحع جُى٫ٍ " ذ٤رٍِ " ذٔرِؾ : -8ٔ

 غِػٔحتس و٣٘حٌ   .  ׄ       ٓحتط٢ و٣٘حٌ               ׄ         ٓحتس و٣٘حٌ          ׄ      نٖٔٓ و٣٘حٌ ׄ  

 ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٖٓ ٚلحش جٍُؾَ جُىٓٗو٢ ٓحػىج : -9ٔ

 جُوٞز ٝجُلطٞز   .  ׄ         جُٞهحٌ ٝج٤ُٜرسׄ   جُ٘ؼٔس ٝج٤ُٓحٌ     ׄ       ؾٔحٍ ج٤ُٜثس                       ׄ  

 جْْ جُى٫ٍ ج١ًُ ذحع جُـِٔحٕ جُػ٬غس ٛٞ  -ٕٓ

 ػ٢ِ جُٞجْط٢ׄ      ؿحْٗ جُٞجْط٢  . ׄ   قحكظ جُٞجْط٢              ׄ   قٖٓ جُٞجْط٢         ׄ  

 ٫ :ًحٕ جُطل٬ٕ ٣ٔٓكحٕ وٓٞػٜٔح نِٓس ك٬ ٣ٍجٛٔح ٖٓ جُكح٣ٍٖٞ ئ -ٕٔ

 .   جُىٓٗو٢ج٤ُٗم ׄ     ذ٤رٍِ                    ׄ               جُطحؾٍ جُىٓٗو٢ׄ        جُى٫ٍ       ׄ  

 ٖؼٍ جُطل٬ٕ أٍٝ ج٧ٍٓ ٗكٞ جٍُؾَ جُىٓٗو٢ ذـ : -ٕٕ

 ج٤َُٔׄ    جُـٟد   .  ׄ   ج٤ُٟن                                ׄ    جُكد                     ׄ  

 كٞٙ ذٓرد :ضرىٍ ٖؼٌٞٛٔح ٗ -ٖٕ

 ؾٔحٍ ٤ٛثطٚׄ    ًػٍز ٓحُٚ  .  ׄ     ُطق ٗظٍجضٚ          ׄ   ٌهس ٬ًٓٚ                         ׄ  

 ج٠ٔإٔ جُطل٬ٕ ٤ُِٗم ، كلٍٓج ضؼِوٚ ذٜٔح ػ٠ِ أٗٚ : -ٕٗ

 ٖٓ أضرحع ؾ٬ٍ جُى٣ٖ          ׄ         ٖٓ أضرحع ؾ٤ٌُ٘ نحٕ      ׄ  

 ٖٓ أضرحع جُهح٠ل٤ٖ .ׄ               ٖٓ جٍُٔجهر٤ٖ ُِؼر٤ى ك٢ جُٓٞمׄ  

 قحٌ جُى٫ٍ ك٢ أٍٓ جُطل٤ِٖ ذأ٣ٜٔح  ٣رىأ كوطغ ق٤ٍضٚ :  -ٕ٘

 ؾِ٘حٌ . ׄ                 جٍُؾَ جُىٓٗو٢ׄ        هطُ         ׄ       ذ٤رٍِ               ׄ  

 ٝٚق جُى٫ٍ " هطُ" ػ٘ى ذ٤ؼٚ ذٌَ ٓٔح ٢ِ٣ ٓحػىج : -ٕٙ

 هٞضٚ ٝذأْٚ . ׄ                  ًٍّ ج٧َٚׄ      ٝٛىٝءٙ       ٖؿحػطٚ ׄ   جُْٞحٓس ٝجًًُحء              ׄ  

 جٖطٍٟ جٍُؾَ جُىٓٗو٢ " هطُ " ذـ : -7ٕ

 غِػٔحتس و٣٘حٌ  . ׄ   ٓحتط٢ و٣٘حٌ                        ׄ   ٓحتس و٣٘حٌ                 ׄ      ن٤ٖٓٔ و٣٘حٌ ׄ  

 ض٠٘ٔ " هطُ " ُٞ ًحٕ ٣لْٜ جُِـس جُؼٍذ٤س ٤ٍُو ػ٠ِ  : -8ٕ

 ٠٬ٓلس جٍُؾَ جُىٓٗو٢ .ׄ                ٤ُؼِٖ ػٖ أِٚٚׄ       ئ٠ٍجء جُى٫ٍ      ׄ   ٣س ذ٤رٍِ            ْهٍ ׄ  

 جُٓرد ج١ًُ ؾؼَ جُىٓٗو٢ ٣كٍ٘ ػ٠ِ ٍٖجء " ؾِ٘حٌ " ٛٞ : -9ٕ

 ٍٖف أِٜٚح  . ׄ               ئٌٞحء هطُׄ         ٌهس هِرٚ ُٜح          ׄ      ؾٔحُٜح              ׄ  

 ٍُؾَ جُىٓٗو٢ " ؾِ٘حٌ " ذـ :جٖطٍٟ ج -ٖٓ

 أٌذؼٔحتس و٣٘حٌׄ     و٣٘حٌ    ٖٓ٘ ׄ   و٣٘حٌ                 ٖٓٓ ׄ         و٣٘حٌ             ٕٓ٘ ׄ  

 ( rchives/2421https://dardery.site/aُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 ج: من القابل:

 (     )  ذحٌى َّللا ُي ك٤ٚ ٝقحكظ ػ٠ِ ًٛج جُـ٬ّ. . -

 (     )    ٛأًٗج هى ٝؾىش ذـ٤ط٢. . -
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 أجب عما ٌلً: -د

 ٓح ٛىف جٍُؾَ جُىٓٗو٢ ٖٓ قٌٟٞ جُٓٞم    ٝٓح ٓظحٍٛ جٛطٔحٓٚ ذطكو٤ن ًٛج جُٜىف    - ٔ
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 ٠   ٓح ٚلحش جٍُؾَ جُىٓٗو -ٕ
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َْ ضٟح٣وح ٓ٘ٚ أٍٝ ج٧ٍٓ غْ أنًج ٬٤ٔ٣ٕ ئ٤ُٚ   - ٖ  ٓحيج أغحٌ جٛطٔحّ هطُ ٝ ؾِ٘حٌ ك٢ ج٤ُٗم جُؿ٤َِ   ُٝ
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 ٓح ج١ًُ  ٘ٚ جُطل٬ٕ ػ٘ىٓح ٌأ٣ح جُ٘ظٍجش جُكح٤ٗس ٖٓ جٍُؾَ جُىٓٗو٢     - ٗ
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 ؾِ٘حٌ  ُٔحيج أٖطٍٟ جٍُؾَ جُىٓٗو٠ - ٘
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....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٤ًق ًحٕ هطُ ٣ؼحَٓ ذ٤رٍِ  ٝٓح ٓٞهق ؾِ٘حٌ ٖٓ ذ٤رٍِ     -7
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ( https://dardery.site/archives/2421ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2421


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 283

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 

 

 

 

 ملخص الفصل

عاش الطفبلن فً بٌت الشٌخ ؼانم حٌاة هانبة لما وجداه من حسن رعاٌة وحب عوضهما حنان األب ولذكابهما الشدٌد   

 نه الفاسد )موسى( .تعلماً اللؽة العربٌة وقد أحس الشٌخ أن هللا عوضه بهما عن اب

وردت أنباء بموت ملك التتار وجبلل الدٌن ففرح الناس بذلك وقد شمت الكثٌرون فً موت جبلل الدٌن وحزن الطفةبلن   

 حزناً شدٌداً وانقطع أملهما ولكن كان عزاإهما حب الشٌخ . 

ا وقةد الحةظ ذلةك الشةٌخ وزوجتةه بعد عشر سنوات ٌبلػ قطةز مبلةػ الرجةال وتكبةر الفتةاة وتقةوى عبلقةة الحةب بٌنهمة    

فرعٌا هذا الحب العفٌؾ وتعهدانه بالزواج ولكن الشٌخ أصٌب بشلل فخشً أن ٌموت قبل إتمام عهده فؤوصةى لهمةا بجةزء 

من ثروته وعتقهما ولكن االبن العاق كان ٌكدر صفو سعادتهما وزادت ؼٌرته من قطز الذي انفرد بثقة أبٌه وسلمه مقالٌد 

ب موسى ٌخرج من ٌد قطز فكان ٌطلب منه زٌادة راتبه من وراء أبٌه لٌنفق على أصدقاء السوء وصار خزابنه وجعل رات

 ٌشرب الخمر فً البٌت وهم بضرب أمه لوال أن قطز تصدى له .

ولما مات الشٌخ أبطل موسى الوصٌة وتحرش بقطز وأخذ ٌؽازل جلنار ولما لم ٌجدد سبٌبلً إلٌها دبر مةإامرة لبٌعهةا     

 جر مصري من وراء أمه ولم تجد محاولة األم لشرابها من المشتري . لتا

وكانت لحظة الفراق القاسٌة وودعت جلنار قطز وسٌدتها وسافرت مع المشترى إلى مصر وهةى تسةمع كلمةات قطةز     

ل ابنها لكنه اعتذر ترن فً أذنٌها )توكلً على هللا وثقً بؤنه على جمعنا إذا ٌشاء قدٌر( ورأت األم ذلك فطلبت من قطز قت

 لها ألنه ابن مواله الذي أكرم مثواه .  

وذات ٌوم كان قطز ٌجلس مع صدٌقه )الشٌخ علةى الفةراش( مةولى ابةن الةزعٌم ٌشةكو لةه سةوء معاملةة موسةى أقبةل    

لعن موسى وسب قطز وضربه على وجهه والذي قال له )ال ٌمنعنً من البطش بك إال احترامً ذكرى أبٌك( فلعنه موسى و

أباه وجده فبكى قطز ولما واساه الشٌخ على كشؾ له عن حقٌقته فتهلل وجه الشةٌخ ألنةه كةان ٌحةدس )ٌظةن( بؤصةل قطةز 

وكانت فراسته فً محلها إذ توقع منذ عرفه أنه لٌس مملوكاً عادٌاً بل توقع أنه ابن أمٌر أو ملك نكبه الزمةان عندبةذ طلةب 

وسى فطمبنه أنه سوؾ ٌخبر مواله )ابن الةزعٌم( وٌجعلةه ٌشةترٌه دون علةم من الشٌخ إٌجاد حل للخبلص من حٌاته مع م

 موسى وهنا هدأت نفس قطز وتفاءل خٌراً.

 : ماذا تعرؾ عن الشٌخ ؼانم المقدسً وابنه موسى ؟  س (ٔ

ؾـ: ًحٕ ٖٓ أػ٤حٕ وٓٗن ٝٝؾٜحتٜح جُٔؼىٝو٣ٖ ُٚ أ٬ٓى ًر٤ٍز ٤ٞٝحع ٝجْؼس ٌٝغٜح ػٖ أذحتٚ ًٝحٕ ٌؾ٬ً ٤٠رحً ٣كد 

 جُٛىهس ٣ٝكٍٟ ٓؿحُّ جُؼِْ ٝهى ًرٍ ك٢ جُٖٓ . 

 : لماذا اشترى الشٌخ ؼانم المقدسً قطز وجلنار ؟  س (ٕ

ؾـ : ُٔح ٣ثّ ج٤ُٗم ٖٓ ئ٬ٚـ جذ٘ٚ كٌٍ ك٢ ٍٖجء ؿ٬ّ ٤ْْٝ قٖٓ جُطِؼس ٣أّٗ ُٚ ٣ٝطٔثٖ ئ٤ُٚ ٣ٝؿى ػ٘ىٙ ٓح كوىٙ ك٢ 

ئ٤ُٚ قط٠ ٝؾى ٞحُطٚ ك٢ هطُ كحٖطٍجٙ ًٔح جٖطٍٟ ؾِ٘حٌ ُٝىٙ كؿٜى َٓ٘حً ٣طرغ أْٞجم جٍُه٤ن ٤ُؿى جُـ٬ّ ج١ًُ ٣طٔف 

 ٤ُطهًٛح جذ٘س ضإّٗ َٝؾطٚ جُؼؿَٞ . 

 : كٌؾ عامل الشٌخ ؼانم الصبٌٌن ؟  س (ٖ

ؾـ : ضر٤ٖ ج٤ُٗم ئن٬٘ جُٛر٤٤ٖ ك٢ قرٚ ٝضؼِؤٜح جُٗى٣ى ذٚ كأُُٜٗٔح ٖٓ ٗلٓٚ ٫ًُ٘ٓ ٣ًٍٔحً ٝذحُؾ ك٢ ٌػح٣طٜٔح 

ًَّ ُٜٔح   ٖٓ ْحػىٛٔح ك٢ ضؼِْ جُِٓحٕ جُؼٍذ٢ . ٝجُؼطق ػ٤ِٜٔح ًٔح أٗٚ ٝ

 : ما النتابج التً ترتبت على موت الطاؼٌة جنكٌز خان ؟  س (ٗ

ؾـ : جُ٘طحتؽ : ٌؾغ جُططحٌ ج٣ًُٖ ٣وحضِٕٞ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ئ٠ُ ذ٬وْٛ ٌٝؾؼٞج ػٖ ؿُٝ ذ٬و ج٬ْ٩ّ ٝكٍـ جُ٘حِ ٝيٛد ػْٜ٘ 

 ٓح ًحٕ ٣ٓحٌْٝٛ ٖٓ جُهٞف ٝجُِٜغ . 
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 ن من موت السلطان جبلل الدٌن وضح ذلك . : انقسم الناس فرٌقٌ س (٘

ؾـ : ْٜٓ٘ ٖٓ ٖٔص ذٔٞش ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ُٔح جٌضٌرٚ ك٢ ذ٬و جُِٔي ج٧ٍٖف ٖٓ ج٧كحػ٤َ جٌٍُٔ٘ز ْٜٝٓ٘ ٖٓ قُٕ ػ٤ِٚ ُٔح 

 هحّ ذٚ ٝهحّ ذٚ أذٞٙ ٖٓ ؾٜحو جُططحٌ ٝ ٚى ؾٔٞػْٜ ػٖ ذ٬و ج٬ْ٩ّ . 

 بموت السلطان جبلل الدٌن ؟ وما الذي خفؾ من حزنهما ؟  : لماذا انقطع األمل بقطز وجلنار عندما علما س (ٙ

ؾـ : ًحٕ ٤٘ٔ٣حٕ أٗلٜٓٔح ذحٍُؾٞع ئ٠ُ ذ٬وْٛ ٝجٗوطغ أِٜٓٔح ُٔح ذِـٜٔح ٓٞش جُِٓطحٕ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٝأ٣و٘ح أٜٗٔح ٤ْرو٤حٕ 

٣طٚ ٝ ئقٓحٗٚ ك٢ ٌهٜٔح ئ٠ُ ج٧ذى ٝهى نلق ٖٓ قُٜٗٔح ٓح ًحٕ ٣ؿىجٕ ٖٓ ذٍ ٫ٞٓٛٔح ج٤ُٗم ؿحْٗ جُٔوى٢ْ ٝقٖٓ ٌػح

 كؿؼِٜٔح ٣ِٓٞجٕ ٓٛحذٜٔح . 

 : كٌؾ تبدلت الحٌاة باألمٌرٌن فً بٌت الشٌخ ؼانم المقدسً ؟  س (7

ؾـ : َجوش ج٧ُلس ذ٤ٖ جُٛـ٣ٍ٤ٖ ًٝرٍج ٓؼحً ٝض٘و٬ ٖٓ ٠ٌٞ )ٍٓقِس( ئ٠ُ ٠ٌٞ كٗؼٍج ذل٤ٜٞ ٖٓ جُٓؼحوز ُْ ٣ٗؼٍج ذٔػِٜح 

ٝق٤ِص جُى٤ٗح ك٢ ػ٤٘٤ٜٔح كٛحٌش ٣ٌحٞح ٝأٜٗحٌج ٌٝٝٝوجً ٝأَٛحٌجً ه١ ضـٍٔٛٔح كط٤ٜٓ٘ح ًَ ٓح ٍٓ ذٜٔح ٖٓ ٗؼ٤ْ جُِٔي 

 ٤٠ٝٞكحً ٖٓ ٤ٞحء جُٗلن جُر٤ٜؽ . 

 : بم وعد الشٌخ ؼانم وزوجته قطز وجلنار ؟  س (8

ؾـ : ٝػى ج٤ُٗم ؿحْٗ َٝٝؾطٚ هطُ ٝؾِ٘حٌ ذحُُٝجؼ ق٤٘ٔح ػِٔح ذحُِٛس جُر٣ٍثس جُطحٍٛز جُط٢ ٌذطص ذ٤ٜ٘ٔح ٝهى ٬ٖٔٛٔح 

 .  ٘حٕ ٝضؼٜىجٛٔح ذحُطٍذ٤سذحُؼطق ٝجُك

 : ما الذي قرره الشٌخ ؼانم عندما اشتد به المرض ؟  س (9

ؾـ : أٌجو إٔ ٣كطح٠ ُٔٓطورِٜٔح كأ٠ٚٝ ُٜٔح ذؿُء ٖٓ أ٬ًٓٚ ٝذإٔ ٣ؼطؤٜح ئيج ٓح وٛٔٚ جُٔٞش هرَ إٔ ٤ٜ٣ة ُٜٔح أٍٓٛٔح 

 . 

 : لماذا حقد موسى على قطز ؟ ولماذا لم ٌشك قطز موسى ألبٌه ؟  س (ٓٔ

قوى ٠ْٞٓ ػ٠ِ هطُ ُٔح جٗلٍو ذٚ وٝٗٚ ٖٓ غوس أذ٤ٚ قط٠ ِْٔٚ ٓوح٤ُى نُجٗطٚ ٝأْ٘ى ئ٤ُٚ ئوجٌز أٓٞجُٚ ٝأ٬ًٓٚ ًٔح  ؾـ :

ؿح ٚ إٔ ٣طِْٓ ٌجضرٚ ج٢ٓٞ٤ُ ٖٓ ٣ى ِٓٔٞى أذ٤ٚ ٝٓٔح َجو قوىٙ ػ٤ِٚ أٗٚ ًػ٤ٍجً ٓح ٣كطحؼ ئ٠ُ جُٔحٍ ٣ٝطِد ٖٓ هطُ إٔ 

ٍكٝ هطُ ًٝحٕ ٫ ٣ٌٗٞٙ ٧ذ٤ٚ ُث٬ ٣إي٣ٚ ٣ُ٣ٝى ك٢ ٍٓٞٚ ًٝحٕ ًػ٤ٍجً ٓح ٣ؼط٤ٚ ٣َحوز ػ٠ِ ٌجضرٚ ٖٓ ؿ٤ٍ ػِْ أذ٤ٚ ك٤

 ٣٘ٛكٚ ذح٩ه٬ع ػٔح ٛٞ ك٤ٚ ٖٓ جٍُٗجخ ٝجُلٓحو . 

 : كٌؾ كان موسى ٌعامل جلنار ؟ وما موقؾ جلنار منه ؟  س (ٔٔ

ٝؾس هطُ ، ٫ٝ ْر٤َ ُٚ ؾـ : ًحٕ ٣ـحَُٜح ٣ٝٓٔؼٜٔح ًِٔحش ٣٘ىٟ ُٜح جُؿر٤ٖ كٌٗطٚ ئ٠ُ ٫ٞٓضٜح كؼ٘لطٚ هحتِس ُٚ ئٜٗح َ

 ػ٤ِٜح ٝٛىوضٚ ذوطغ ٗلوطٚ ٠ٍٝوٙ ٖٓ جٍُُٔ٘ ُٞ ضٌٌٍ ٓ٘ٚ يُي . 

 : صؾ شعور موسى عندما علم باشتداد المرض على أبٌه .  س (ٕٔ

ؾـ : ق٤ٖ جٖطىش جُؼِس ذح٤ُٗم هِن ػ٤ِٚ ًَ ٖٓ ذحُوٍٛ ئ٫ جذ٘ٚ ٠ْٞٓ ج١ًُ أ ٍٜ كٍقٚ ٝؾٍٜ ذأٗٚ ٤ْطٍٛف ك٢ أٓٞجٍ 

٣ٗحء ٣ٝ٘طوْ ٖٓ هطُ ٝضٔحوٟ ق٤ٖ أ٣وٖ ذوٍخ ٝكحز أذ٤ٚ كٛحٌ ٣ٍٗخ ك٢ جُوٍٛ ٓغ ٗىٓحتٚ ، ٝيجش ٤ُِس أذ٤ٚ ٝأ٬ًٓٚ ًٔح 

 ٞؿص ٓ٘ٚ ٝجُىضٚ كأٍٓضٚ ذحُهٍٝؼ ٖٓ جُر٤ص كْٜ ذٍٟذٜح ٫ُٞ قٌٟٞ هطُ كىكؼٚ ػٜ٘ح . 

 : ما الذي كان ٌفعله موسى مع قطز وجلنار بعد وفاة أبٌه ؟  س (ٖٔ

هطُ ذحُٓد ٝجٍُٟخ كٔح ٣ؿ٤رحٗٚ ذـ٤ٍ جُٛرٍ ٝجٌُٓٞش ئًٍجٓح ٫ُٞٔٛٔح جٍُجقَ ؾـ : ًحٕ ٣ٟطٜىٛٔح ٣ٝؼطى١ ػ٠ِ 

 ٌٝػح٣سً ٫ُٞٔضٜٔح جُك٣ُ٘س . 

 : كٌؾ استطاع موسى أن ٌبطل وصٌة أبٌه نحو قطز و جلنار ؟  س (ٗٔ

 ؾـ : جضَٛ ذؿٔحػس ٖٓ كوٜحء جُٓٞء كأذطِٞج ُٚ ٤ٚٝس أذ٤ٚ ذٗإٔ ػطؤٜح ٝج٬ٓ٧ى جُط٢ أ٠ٚٝ ذٜح ُٜٔح .

 ما الذي عزمت علٌه أم موسى ؟ وعبلم ٌدل ذلك ؟ :  س (٘ٔ

ؾـ : ػُٓص ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ هطُ ٝ ؾِ٘حٌ ضكص ٌػح٣طٜح ٝٝػىضٜٔح ذأٜٗح ْطؿطٜى ق٤ٖ ضوْٓ جُطًٍس إٔ ضؿؼِٜٔح ٖٓ ٤ٛٗرٜح 

كطؼطؤٜح ٝضُٝؾٜٔح ٝضؿؼَ ُٜٔح ٌَهحً ٣ؼ٤ٗحٕ ٓ٘ٚ ٣ٝىٍ يُي ػ٠ِ ػطلٜح ٝٝكحتٜح ق٤ع ًحٗص ض٣ٍى ض٘ل٤ً ٓح أ٠ٚٝ ذٚ 

 .ؾٜح َٝ

 : ماذا فعل موسى بجلنار ؟ ولماذا حقد علٌها ؟  س (ٙٔ

 ؾـ : كٍم ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ هطُ ق٤ع ؾؼَ ج٢ُٚٞ ٣ر٤ؼٜح ْٝرد قوىٙ جٓط٘حػٜح ػ٤ِٚ ٝػىّ جْطؿحذطٜح ٍُؿرحضٚ . 
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 : ما موقؾ كل من أم موسى وقطز عندما علما ببٌع جلنار ؟  س (7ٔ

طٜىش إٔ ضكطلظ ذٜح ٌُْٜٝ٘ ذحػٞٛح وٕٝ ػِٜٔح ٝهحُص : ؾـ : ذؼػص أّ ٠ْٞٓ ئ٠ُ ج٢ُٚٞ ضؼحضرٚ ػ٠ِ ٓح ٚ٘غ ٝهى جؾ

قٓر٢ َّللا ٓ٘ي" . أٓح هطُ كوى ذ٠ٌ ق٤ٖ ٌأٟ ٠ْٞٓ هى أهرَ ٝٓؼٚ جُٓٔٓحٌ ٝؾٔحػطٚ ًٝطْ  -"قٓر٢ َّللا ٓ٘ي ٣ح ٠ْٞٓ 

 وٓؼٚ ًٝطْ ؾُػٚ ٝأ ٍٜ جُطؿِى ٝٝهق ًأٗٚ ضٔػحٍ ٖٓ جُٛهٍ ج٧ْٚ ُْٝ ٣ٓططغ إٔ ٣لؼَ ٤ٖثحً . 

 ه قطز لجلنار وهو ٌودعها ؟ : ما الذي قال س (8ٔ

 ؾـ : جْطٞوػِي َّللا ٣ح قر٤رط٢ جْطٞوػِي َّللا ٣ح ؾِ٘حٌ ٣ؿٔغ َّللا ِٖٔ٘ح ذكُٞٚ ٝهٞضٚ . 

 : لماذا ذهب قطز إلى الحاج على الفراش؟  س (9ٔ

 ؼىٛح ؾـ : ٤ٌُٗٞ ئ٤ُٚ ذٔح أٚحذٚ ٖٓ جٞطٜحو ٠ْٞٓ ذؼى ٝكحز أذ٤ٚ ٝٓح ٠٘ٓ ٖٓ كٍجم قر٤رطٚ ؾِ٘حٌ ٤ًٝق أٗٚ ْوْ جُك٤حز ذ

 : }لو شبت ألوجعتك بسوطك هذا ضرباً ، فمثلك أٌها السكٌر ال ٌقدر على مثلً{ .  س (ٕٓ

  ؟ علٌها ترتب الذي وما ؟ قالها ولمن ؟ العبارة لهذه القابل من                

 ؾـ : جُوحتَ هطُ ٝهحُٜح ٠ُْٞٔ ٝهى ضٍضد ػ٤ِٜح إٔ ُطْ ٠ْٞٓ هطُ ػ٠ِ ٝؾٜٚ . 

 ربه موسى فما السر الحقٌقً وراء بكابه ؟ : لقد بكى قطز بعد أن ض س (ٕٔ

َّْد آذحءٙ ٝأؾىجوٙ .   ؾـ : ٛٞ إٔ ٠ْٞٓ 

 : كٌؾ اكتشؾ الحاج على الفراش حقٌقة قطز ؟  س (ٕٕ

ؾـ : ػٖ ٣ٍ٠ن ج٧قحو٣ع جُٔطرحوُس ذ٤ٜ٘ٔح ٝجُكٌح٣حش ٝجُوٛٙ جُط٢ ًحٕ ٣ٍٝ٣ٜح جُكحؼ ػ٠ِ ُوطُ ٣ٍٟٝ ٌو كؼِٜح ٝأغٍٛح 

ًحٕ ٣وٙ ػ٤ِٚ ٝهحتغ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٖٓ جُططحٌ كٌحٕ جُكحؼ ٣ِٔف ضـ٤٤ٍجً ػ٠ِ ٝؾٚ هطُ  ٝجٞكحً ػ٠ِ ٝؾٜٚ نحٚس ق٤٘ٔح

 ٝجٛطُجَجً ك٢ ٖلط٤ٚ ًَ يُي ؾؼِٚ ٣ٞهٖ أٗٚ ٖٓ ٬ُْس ؾ٬ٍ جُى٣ٖ . 

 : ماذا طلب قطز من الحاج على الفراش ؟ س (ٖٕ

 ؾـ : إٔ ٣ؿى ُٚ ٣ٍ٠وس ٣هِٛٚ ذٜح ٖٓ ٟٓح٣وحش ٠ْٞٓ ُٚ .     

 مها الحاج على إلنقاذ قطز من موسى ؟ : ما الخطة التً رس س (ٕٗ

ؾـ : أٗٚ ٤ْوٙ ػ٠ِ ٤ْىٙ جذٖ جُُػ٤ْ نرٍ هطُ ك٤ٗطحم ٍُؤ٣طٚ كايج هحذِٚ هطُ ٝقىغٚ ػٖ قحُٚ ٓغ ٠ْٞٓ ٝجٞطٜحوٙ ُٚ 

 ٣ٍم هِرٚ ك٤ؼٍٜ ػ٤ِٚ ٍٖجءٙ . 

 الفصل الضاةع على ددرًتاخ

 ؼٌر الصحٌحة: أمام العبارة)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة أ: ضع عبلمة )

 

 (   )      .ًحٕ ج٤ُٗم ؿحْٗ جُٔوى٢ْ ٖٓ أػ٤حٕ وٓٗن ٝٝؾٜحتٜح جُٔؼىٝو٣ٖ -ٔ

 (   )     ًحٕ ج٤ُٗم ؿحْٗ ضحؾٍج ًر٤ٍج جْططحع إٔ ٣ٗط١ٍ جٌُػ٤ٍ ٖٓ ج٬ٓ٧ى ٝج٤ُٟحع. -ٕ

 (   )         ُْ ٣ٍَم ج٤ُٗم ؿحْٗ ذأ٫ٝو ؿ٤ٍ ٠ْٞٓ. -ٖ

 (   )     . ٤ٓح٫ ُِٜٞأَٛٔ ج٤ُٗم ؿحْٗ ضٍذ٤س جذ٘ٚ ٠ْٞٓ ك٘ٗأ ٓحؾ٘ح  -ٗ

 (   )   ٠ٍو ج٤ُٗم ؿحْٗ جذ٘ٚ ٠ْٞٓ ٝأنً ٣ركع ػٖ ؿ٬ّ ٣ٗط٣ٍٚ ٣ٝؿى ػ٘ىٙ جُطحػس ٝجُرٍ. -٘

 (   )        ٝؾى ج٤ُٗم ؿحْٗ ٞحُطٚ ك٢ هطُ كحٖطٍجٙ وٕٝ ضٍوو.  -ٙ

 (   )   ٚىهص كٍجْس ج٤ُٗم ك٢ جُطل٤ِٖ ق٤ع ضر٤ٖ ئن٬ٜٚٔح ٝٝكحءٛٔح كحَوجو قرح ُٜٔح. -7

 (   )     حْٗ ذطؼ٤ِْ جُطل٤ِٖ جُِـس جُؼٍذ٤س ذ٘لٓٚ كأؾحوٛح ك٢ َٖٓ ه٤ٍٛ..هحّ ج٤ُٗم ؿ -8

 (   )  ضٌٞجٌوش ج٧ٗرحء ذٔٞش ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ٝجْطؼىجو  جُططحٌ ُٜٔحؾٔس و٣حٌ ج٬ْ٩ّ كلُع جُ٘حِ ٝنحكٞج. -9

 (   )   ضرح٣٘ص ٌوٝو جُلؼَ ضؿحٙ ٓوطَ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ كْٜٔ٘ ٖٓ ٖٔص ذٔٞضٚ ْٜٝٓ٘ ٖٓ قُٕ -ٓٔ

 (   )        ُطل٤ِٖ  ك٢ جُك٣ٍس ذؼى ٓوطَ ؾ٬ٍ ُى٣ٖ..جٗوطغ أَٓ ج -ٔٔ

 (   )    ٗٔص ج٧ُلس ذ٤ٖ  جُطل٤ِٖ ٝٓغ ضٞج٢ُ ج٤ُٖ٘ٓ ٖؼٍج ذل٤ٜٞ جُكد ضـٍٔ هِرٜٔح. . -ٕٔ

 (           )  أذىٟ ج٤ُٗم ؿحْٗ جٓطؼحٞٚ ٝأ ٍٜ هِوٚ ضؿحٙ ًٛٙ جُؼح٠لس جُط٢ ؾٔؼص ذ٤ٖ هِر٢ ٓكٔٞو ٝؾٜحو -ٖٔ

 (   )       ٣ٝؿٜٔح ئ٠ُ إٔ ٣ٗل٠ٍٜٓ ج٤ُٗم كطأنٍ جُٞػى ذطُ -ٗٔ
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 (   )   ن٢ٗ ج٤ُٗم ػ٠ِ جُٗحذ٤ٖ ئيج ٓح وٛٔٚ جُٔٞش كأػطؤٜح ٝأػطحٛٔح ٤ٛٗرح ٖٓ جُطًٍس. -٘ٔ

 (   )       َجوش ؿ٤ٍز ٠ْٞٓ ًٍٝج٤ٛطٚ ُوظُ ذؼى إٔ ضُٝؼ هطُ ذؿِ٘حٌ. -ٙٔ

 (   )       ُْ ضِْٓ ؾِ٘حٌ ٖٓ ٟٓح٣وحش ٠ْٞٓ كحٖطٌطٚ ئ٠ُ أذ٤ٚ كطٍوٙ. -7ٔ

 (   )        س ذح٤ُٗم ؿحْٗ ككُٕ جُؿ٤ٔغ ئ٫ ٠ْٞٓجٖطىش جُؼِ  -8ٔ

 (           ) ضِو٠ هطُ ئٛحٗحش ٠ْٞٓ ُٚ ذحُٛرٍ ٝجٌُٓٞش ئًٍجٓح ًًٍُٟ ج٤ُٗم ؿحْٗ ، ٝجٗطظحٌج ُط٘ل٤ً ج٤ُٚٞس -9ٔ

 (   )       أذطِص أّ ٠ْٞٓ ج٤ُٚٞس ُطٓطرو٢ هطُ ٝؾِ٘حٌ ك٢ نىٓطٜح..  -ٕٓ

 (          ) ٢ ضؼحضرٚ ػ٠ِ ٓح ٚ٘غ ، ٝضِف ػ٤ِٚ إٔ ٣ٓطو٤َ جُر٤ؼسر٤غ ؾِ٘حٌ ، كرؼػص ئ٠ُ جُٞٚذكٞؾثص أّ ٠ْٞٓ  -ٕٔ

 (   )      ذٌص ؾٜحو ًػ٤ٍج ٝجْطـحغص ذ٤ٓىضٜح ٢ً ٫ ضٍِْٜح ٓغ ج١ًُ جٖطٍجٛح. -ٕٕ

 (   )     ٝجكن جُطحؾٍ ج١ٍُٛٔ ػ٠ِ جٍُؾٞع ك٢ جُر٤ؼس ذؼىٓح ًِٔٚ ج٢ُٚٞ.  -ٖٕ

 (   )       أ ٍٜ هطُ جُٛرٍ ٝجُطؿِى أٓحّ ٠ْٞٓ ٢ً ٫ ٣ٗٔص ذٚ. -ٕٗ

 (   )      ػٍٞص أّ ٠ْٞٓ ػ٠ِ هطُ إٔ ضؼطوٚ ٣ًٝٛد ُكحٍ ْر٤ِٚ ٌُ٘ٚ ٌكٝ -ٕ٘

 (   )  ًحٕ هطُ هِن ذٗإٔ  ٗلحي ٚرٍٙ ٓٔح هى ٣ىكؼٚ ئ٠ُ ج٩ْحءز ئ٠ُ ٠ْٞٓ كطـٟد ج٤ُٓىز جُؼؿَٞ. -ٕٙ

 (   )      قًٌش ج٤ُٓىز جُؼؿَٞ هطُ ٖٓ جُٔٓحِ ذحذٖ جٍُؾَ ج١ًُ أًٍٓٚ. -7ٕ

 (   )         قط٠ أوٓحٙ . أٟٛٞ ٠ْٞٓ ذح٠ُٞٓ ػ٠ِ هطُ -8ٕ

 (   )        ؿٟد هطُ ٝذ٠ٌ ٧ٕ ٠ْٞٓ ُطٔٚ ذوٞز ػ٠ِ ٝؾٜٚ. -9ٕ

 (   )     ًحٕ جُكحؼ ػ٠ِ جُلٍجٔ هى نٖٔ قو٤وس هطُ هرَ إٔ ٣هرٍٙ هطُ ذحُكو٤وس. -ٖٓ

 ( https://dardery.site/archives/2426ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة: -ب

 ًحٕ ج٤ُٗم ؿحْٗ ٣و٤ْ ك٢ : -ٔ

َ     ٍٓٛ ׄ          وٓٗنׄ     قِد                       ׄ    قٔٙ .  .             

 ػىو أ٫ٝو ج٤ُٗم ؿحْٗ : -ٕ

 . ٤ُّ ُٚ أ٫ٝو ׄ    ُٝى ٝذ٘ص  .  ׄ        ُٝىجٕ     ׄ      ُٝى ٝجقى             ׄ  

 قحٍٝ ج٤ُٗم ؿحْٗ إٔ ٣ِٛف جذ٘ٚ كِْ ٣لِف ٝهٌٍ إٔ ٣طٍوٙ ٫ُٞ :  -ٖ

َ   ٌؿرطٚ ك٢ ئ٬ٚقٚ ׄ   ٖلحػس أٓٚ           ׄ    قرٚ  ُٚ                     ׄ    نٞكٚ ٓ٘ٚ  .  .              

 ْرد ٍٖجء ج٤ُٗم ؿحْٗ ُوطُ :  -ٗ

   ٌؿرطٚ ك٢ ئٗوحيٙ ׄ        . ٓؼٍكطٚ ذأِٚٚ ج٣ٌٍُْׄ           قحؾطٚ  ئ٠ُ نحوّ ׄ           ٖٓ ئ٬ٚـ جذ٣ٚ٘أْٚ  ׄ  

 كٍـ جُ٘حِ ٣ٓٔحع نرٍ ٓٞش ؾ٤ٌُ٘ نحٕ ذٓرد : -٘

         ًٍج٤ٛطْٜ ُٚ ׄ         ْٜ٘ أٗٚ هطَ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ      ׄ  

 ى جُـ٤ٓ٬ٖ  . ْٜ٘ أٗٚ ْرد ض٣ٍٗׄ         ْٜ٘ إٔ نطٍ جُططحٌ َجٍ       ׄ  

 ًحٕ ٖؼٌٞ جُ٘حِ ذؼى ْٔحع نرٍ ٝكحز ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ٛٞ : -ٙ

   ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس ׄ   .   ُْ ٣ٜطْ أقىׄ                    قُٕ جُرؼٝ ׄ                 ٖٔص ذؼْٟٜ ذٔٞضٚ ׄ  

 ْرد قُٕ جُـ٤ٓ٬ٖ ُٔٞش ؾ٬ٍ جُى٣ٖ : -7

 هٓٞز ج٤ُٗم ؿحْٗ ػ٤ِٜٔح . ׄ        ٤ٞحع ٌِٜٓٔح ׄ   ٖؼٌٞٛٔح ذح٤ُطْ      ׄ   جٗوطحع ج٧َٓ ك٢ جُك٣ٍس     ׄ  

 ج١ًُ نلق ػٖ جُـ٤ٓ٬ٖ جُكُٕ ٛٞ :  -8

 ٌٝع ٫ٞٓٛٔح  . ׄ            ٓٞجْحز جُ٘حِ ُٜٔح ׄ       غٍجء ٫ٞٓٛٔح      ׄ    ذٍ ٫ٞٓٛٔح ذٜٔح         ׄ  

 ػحٔ جُـ٬ٓحٕ ك٢ ذ٤ص ج٤ُٗم ؿحْٗ هٍجذس : -9

 ػ٣ٍٖٗ ػحٓح  . ׄ   نٔٓس ػٍٗ ػحٓح                ׄ                ػٍٗز أػٞجّ     ׄ        نٔٓس أػٞجّ   ׄ  

 ًرٍ جُـ٬ٓحٕ ٝٗٗأش ذ٤ٜ٘ٔح ػ٬هس قد كٌحٕ ج٤ُٗم َٝٝؾطٚ : -ٓٔ

 ٣ؼٍكحٕ ٣ٍٝػ٤حٜٗٔح  .ׄ              ٣كح٫ٕٝ  جُطل٣ٍن ذ٤ٜ٘ٔح ׄ     ٫ ٣ؼٍكحٕ يُي      ׄ    ٣ـٟرحٕ ًُُي       ׄ  

https://dardery.site/archives/2426


by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

by
/A

hm
ed

 D
ar

de
ry

  

 

ت العربيتتايلوس في اللغ  

 ضح٣ِِٞ 287

 ضح٣ِِٞ

للتواصل 01156008819

 واتس 

ّْ ذح٤ُٗم "ؿحْٗ " ٍٜٓ : -ٔٔ  أُ

 جُطحػٕٞ .ׄ                   جَُٓ ׄ        جُك٠ٔ       ׄ       َِ               جُٗׄ  

 أ٠ٚٝ ج٤ُٗم ُٜٔح ذـ : -ٕٔ

 . ج٠ُٝ٧ ٝجُػحُػس ׄ   ؾُء ٖٓ أ٬ًٓٚ                 ׄ            ًَ غٍٝضٚ  ׄ   ضك٣ٍٍٛٔح َٝٝجؾٜٔح       ׄ  

 ْرد ؿ٤ٍز " ٠ْٞٓ " ٖٓ " هطُ " أٍٝ ج٧ٍٓ ٛٞ : -ٖٔ

 أِٚٚ ج٣ٍُٗق . ׄ      .     هٞضٚ ٖٝؿحػطٚ ׄ       قد ؾِ٘حٌ ُٚ        ׄ       ٚ ك٤ٚ              غوس أذ٤ ׄ  

 ًِٔح ٠ِد "٠ْٞٓ " ٖٓ " هطُ " ٓح٫ ٣َحوز ػٖ ٌجضرٚ ج٢ٓٞ٤ُ ًحٕ " هطُ " : -ٗٔ

 ٍكٝ .٣ׄ                 ٣ٜىوٙ ذاذ٬ؽ أذ٤ٚ ׄ   ٣ٓطأيٕ ج٤ُٗم                ׄ    ٣ؼط٤ٚ ٍْج             ׄ  

 ٞحهص " ؾِ٘حٌ " ٖٓ " ٠ْٞٓ " كٌٗطٚ ئ٠ُ  :  -٘ٔ

 َٝؾس ج٤ُٗم  .ׄ                    جذٖ جُُػ٤ْ ׄ     ج٤ُٗم ؿحْٗ          ׄ          هطُ                 ׄ  

 ٛىوش َٝؾس ج٤ُٗم ػحْٗ جذٜ٘ح ٠ْٞٓ ذـ : -ٙٔ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػحُػس ׄ             هطغ ٗلوطٚ        ׄ           ئذ٬ؽ هطُ ׄ       ٠ٍوٙ ٖٓ جُر٤ص     ׄ  

 ًحٕ " هطُ " ًِٔح َجو أيٟ " ٠ْٞٓ " ُٚ : -7ٔ

 ٣ٍٟذٚ . ׄ                ٣ٌٗٞٙ       ׄ               ٣ىػٞ ػ٤ِٚ  ׄ           ٣٘ٛكٚ      ׄ  

 جٖطىش جُؼِس ذح٤ُٗم ؿحْٗ ككُٕ جُؿ٤ٔغ ػ٤ِٚ ٓحػىج : -8ٔ

 َٝؾطٚ   .  ׄ         ٠ْٞٓ       ׄ               هطُ ׄ       ؾِ٘حٌ    ׄ  

 ٚ ذـحًٗحٕ ٠ْٞٓ ذؼى ٝكحز ٝجُىٙ ٣ؼطى١ ػ٠ِ هطُ ٝؾِ٘حٌ ك٤ؿح٣َ -9ٔ

 ٌٖٞجٙ ٧ٓٚ   . ׄ    جُٛرٍ ػ٠ِ جػطىجتٚ     ׄ             ضٜى٣ىٙ ذحُطٍو ׄ   ٌو ج٫ػطىجء ذٔػِٚ   ׄ  

 ٚرٍ ًَ ٖٓ هطُ ٝؾِ٘حٌ ػ٠ِ ػ٘ص ٠ْٞٓ ذٓرد : -ٕٓ

 قرٜٔح ُٚ. ׄ    ػؿُٛٔح ػٖ جٍُو ׄ   ٝكحتٜٔح ُٞجُىٙ             ׄ          نٞكٜٔح ٓ٘ٚ ׄ  

 جضَٛ ٠ْٞٓ ذلوٜحء جُٓٞء ٤ُرطَ ٤ٚٝس ج٤ُٗم ذهٛٞ٘ : -ٕٔ

 ٖٓ ؾِ٘حٌ   . هطَُٝجؼ ׄ   ضك٣ٍٍ هطُ ٝؾِ٘حٌ      ׄ        قٍٓحٗٚ ٖٓ جُػٍٝز ׄ     ضو٤ْٓ جُطًٍس       ׄ  

 كـ : ٝذ٤ؼٜٔح ؾِ٘حٌ  ٓغ ج٢ُٚٞ ٚ ٠ْٞٓ ػِٔص أّ ٠ْٞٓ ذٔح كؼِ -ٕٕ

 .  ش هطُ ٝؾِ٘حٌ قٌٍׄ              ُْ ضٜطْ ذح٧ٍٓ ׄ        ػ٠ِ ٓح كؼ٬ٙٝجكوص  ׄ             ػحضرص ج٢ُٚٞ  ׄ  

 ًحٕ ٠ْٞٓ ٣كحٍٝ جُطوٍخ ئ٠ُ ؾِ٘حٌ ذـ : -ٖٕ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس ׄ    .   ئػطحتٜح جُٜىج٣س ׄ          ذوطَ هطُجُطٜى٣ى  ׄ           ٝٝػىٛح ذحُُٝجؼ ج٠٬ُٔلسׄ  

 ًحٗص ؾِ٘حٌ ضؿ٤د ٠ْٞٓ ذـ : -ٕٗ

 جٌُٓٞش ٝج٩ػٍجٜ   . ׄ        ضٜى٣ىٙ ذانرحٌ هطُ ׄ   جٍُٜٝخ ٝجٍُٛجل     ׄ    ٝجُٗطْ         جُٓدׄ  

 ٣ثّ ٠ْٞٓ ٖٓ ؾِ٘حٌ كأٍْع ئ٠ُ : -ٕ٘

 ضًٍٜح ٖٝأٜٗح ׄ         ٓٛحُكس أٓٚ . ׄ   ج٫ٗطوحّ ٜٓ٘ح                ׄ            ئٌٞحتٜح    ׄ  

 جٖطٍٟ ؾِ٘حٌ ضحؾٍ ٖٓ :  -ٕٙ

 ٍٓٛ .ׄ          قٔٙ ׄ            جُٜ٘ى         ׄ                       قِد ׄ  

 ذحع ٠ْٞٓ ؾِ٘حٌ ًٝحٗص أٓٚ :  -7ٕ

 ضؼِْ  . ٫ ׄ                    ضٔحٗؼٚ ׄ         ضطٞهغ يُي  ׄ       ضٗؿؼٚ            ׄ  

 : " ٓح ٣ٌٕٞ ٢ُ إٔ أػطى١ ػ٠ِ جذٖ ١٫ٞٓ ج١ًُ أًٍّ ٓػٞج١ ٝأقٖٓ ئ٢ُّ " هحتَ جُؼرحٌز -8ٕ

 جُكحؼ ػ٢ِ جُلٍجٔ . ׄ   هطُ                       ׄ           ؾِ٘حٌ        ׄ                  ج٢ُٚٞ  ׄ  

 يٛد هطُ ئ٠ُ ٚى٣وٚ ج١ًُ جػطحو جًُٛحخ ئ٤ُٚ ٝٛٞ :  -9ٕ

 . جُلٍجٔجُكحؼ ػ٢ِ ׄ             جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ ׄ   ٠ْٞٓ               ׄ       ذ٤رٍِ            ׄ  

 ٤ْىج آنٍ ٛٞ :ًحٕ جُكحؼ ػ٢ِ ٣هىّ  -ٖٓ

 ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ   .ׄ               قحكظ جُٞجْط٢ ׄ   ج٤ُٗم ؿحْٗ            ׄ     جذٖ جُُػ٤ْ              ׄ  
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 ًحٕ هطُ ٣ٌٗٞ ئ٠ُ ٚى٣وٚ : -ٖٔ

 ػ٘ص ٠ْٞٓ . ׄ                ػ٘ص ج٤ُٓىز جُؼؿَٞ ׄ   هطغ ٗلوطٚ          ׄ   ٠ٍوٙ ٖٓ جُر٤ص              ׄ  

 ٧ٝؾؼطي ذ٠ٞٓي ًٛج " جُٓرد ج١ًُ ٓ٘غ هطُ ٖٓ ٍٞخ ٠ْٞٓ ٛٞ : " ُٞ ٖثص -ٕٖ

 ػؿُٙ .ׄ                        نٞكٚ ׄ         ٝكحؤٙ      ׄ       ٞؼلٚ           ׄ  

 ْرد ذٌحء هطُ ذؼى ٍٞخ ٠ْٞٓ ُٚ : -ٖٖ

 .  ٝؾىٙ ْرحذٚ ُٞجُىٙ ׄ        ق٤حؤٙ ٖٓ ٚى٣وٚ  ׄ             ػؿُٙ ٝٞؼلٚ  ׄ   أُٔٚ ٖٓ جٍُٟخ        ׄ  

 ٣ٍٟ جُكحؼ ػ٢ِ إٔ أذح ٠ْٞٓ أكَٟ ٖٓ أذ٢ هطُ ذٓرد : -ٖٗ

 ٌٓحٗطٚ   .ׄ                         ٓٓحػىضٚ ُِٔكطحؾ٤ٖ ׄ               ئ٬ْٓٚ         ׄ        غٍجتٚ              ׄ  

 ػ٘ىٓح ػِْ جُكحؼ ػ٢ِ ذكو٤وس هطُ : -ٖ٘

                أقّ ذحُـ٤ٍز ׄ     .  ضَِٜ ٝؾٜٚ ׄ                     قُٕ ٖٓ أؾِٚ ׄ                        ُْ ٣ٛىهٚ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2426ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 

 ج: من القابل:

 (     )     ج٥ٕ ضكووص كٍجْط٢ ٝٚىم  ٢٘. -ٔ

 (     )  ْط٤ٌٖٗٞ ٤ْىز ًٛج جُوٍٛ ُي ك٤ٚ ج٧ٍٓ ٝج٢ُٜ٘.  -ٕ

 (     )  جٓٝ ذٜح ٣ح ًٛج ٫ٝ ضىع ٝهط٘ح ٢ٟٔ٣ ك٢ ًٛيج جُؼرع.  -ٖ

 

 أجب عما ٌلً: -د

َْ َجوش ؿ٤ٍز ٠ْٞٓ ٖٓ هطُ   ٤ًٝق ًحو ُٚ ُٝكر٤رطٚ ؾِ٘حٌ ذؼى ٓٞش أذ٤ٚ ج٤ُٗم ؿحْٗ جُٔوى٢ْ   - ٔ ُ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ذْ ٝػى ج٤ُٗم ؿحْٗ َٝٝؾطٚ هطُ ٝؾِ٘حٌ     -ٕ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓحش ج٤ُٗم ؿحْٗ جُٔوى٢ْ ، كِو٢ هطُ ٝؾِ٘حٌ جُؼ٘ص ٝج٫ٞطٜحو . ٝٞف يُي    - ٖ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ُٔحيج قٍ٘ ؿحْٗ جُٔوى٢ْ ػ٠ِ ٍٖجء ًَ ٖٓ  " هطُ " ٝ " ؾِ٘حٌ "   ٝٓح ج١ًُ ٗح٫ٙ ػ٘ىٙ    - ٗ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ُٔحيج ًحٕ جُكحؼ ػ٢ِ جُلٍجٔ ٣ىٌى إٔ هطُ ٖٓ أذ٘حء جُِٔٞى  -٘
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٙ ػ٠ِ هطُ أنررحٌ جُِٔٞى ٝج٤٠٬ُٖٓ ذْ ضلٍٓ ؿٍجّ جُكحؼ ػ٢ِ جُلٍجٔ ك٢ إٔ ٣و -ٙ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ( https://dardery.site/archives/2426ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     )  
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 ملخص الفصل

تم شراء قطز بعد ما عرؾ مواله الجدٌد ابن الزعٌم حقٌقته ؛ لٌعٌش فً قصره بدمشق مودعاً صةفحة مةن أجمةل أٌةام   

بالػ سٌده فً تكرٌمه والتخفٌؾ عنه  عمره حٌث أشرق فٌها الحب على قلبه على رؼم ما كان من مضاٌقات موسى ، وقد

من لوعة فراق جلنار حٌث أوصى خادمه الحاج علٌا بمواساته لٌنسٌه محنته فكان ٌخةرج معةه إلةى األسةواق وٌتنةزه معةه 

ناً( وكةان حرٌصةاً علةى حضةور دروس الشةٌخ العةز بةن عبةد  ٌّ فً ضواحً المدٌنة وأخذت الشاب جذبه دٌنٌة )أي صار متد

 ذلك سٌده ؛ ألنه من أنصار الشٌخ والمدافعٌن عن سٌاساته ومبادبه التً كانت ترمى إلى :  السبلم وشجعه على

 تكوٌن جبهة قوٌة من ملوك المسلمٌن وأمرابهم لطرد الصلٌبٌٌن من الشام .   - ٔ    

 صد ؼارات التتار وتؤٌٌد أقوى ملوك المسلمٌن الذي ٌسعون لهذا الهدؾ .   - ٕ    

 موالٌن لؤلعداء أو ٌخضعون لهم . محاربة ال  - ٖ    

توطدت عبلقة قطز بالشٌخ خاصة بعد زٌارة الشٌخ البن الزعٌم ومعرفته بقطز بل أصبح العز وابن الزعٌم ٌضعان ثقتهما  

 فً قطز.

ولما كان )العز( ٌناهض سٌاسة حكم دمشق الصالح عماد الدٌن إسماعٌل الذي ٌمالا الصلٌبٌٌن بٌنما كةان ٌشةجع حةاكم    

صر الصالح نجةم الةدٌن أٌةوب الةذي ٌةرفض بقةاء الصةلٌبٌٌن فةً الشةام ممةا أؼضةب عمةاد الةدٌن خاصةة ، وقةد أذن حةاكم م

دمشق للصلٌبٌٌن بشراء األسلحة من دمشق لمحاربةة المسةلمٌن  ، ولمةا أدرك العةز الخطةر الةذي ٌهةدد اإلسةبلم خطةب فةً 

ادن فةً المحافظةة علةى بةبلد المسةلمٌن وسةد ثؽةورهم مةن المسلمٌن خطبة حماسٌة بٌن فٌها فضل الجهاد وحذر كل من ٌه

 اولً األمر

وقةةد تفةةاخر النةةاس بسةةماع هةةذه الخطبةةة واتفقةةوا علةةى أن الصةةالح إسةةماعٌل سةةٌعاقب العةةز واختلفةةوا فةةً تقةةدٌر العقوبةةة    

منزله وهنا تعلم وبالفعل تم القبض على الشٌخ فثار أتباعه حتى اضطر الصالح إسماعٌل إلى إطبلق سراحه على أال ٌؽادر 

 قطز الحبلقة لٌكون أداة اتصال بٌن الشٌخ والشعب وكثرت لقاءاتهما ودارت بٌنهما أحادٌث عدٌدة .

فً منامه ٌبشةره بملةك مصةر وهزٌمةة   -صلى هللا علٌه وسلم  -ذات ٌوم جاء قطز متعطراً لٌخبر الشٌخ أنه رأى النبً    

 له هللا أن ٌحققها وأن ٌجمع هللا بٌنه وبٌن حبٌبته جلنار.التتار فؤكد له الشٌخ أنها رإٌا عظٌمة ودعا 

 : ما نتٌجة الخطة التً رسمها الحاج على الفراش لقطز ؟ س (ٔ

 ؾـ : ٗؿكص ضِي جُهطس ٝجٗطوَ هطُ ئ٠ُ ِٓي جذٖ جُُػ٤ْ ك٬ٓ ٓح ًحٕ ك٤ٚ ٖٓ جُر٬ء ذ٠ْٞٔ ٟٝٓح٣وحضٚ . 

المضاٌقات  ؼانم من أجمل أٌام عمره وأسعدها على الرؼم من : لماذا تعتبر األٌام التً قضاها قطز فً منزل الشٌخ س (ٕ

 التً كان ٌعانٌها من موسى ؟ 

ؾـ : ٧ٜٗح أٍٖم ك٤ٜح جُكد ػ٠ِ هِرٚ ك٨ٔٙ ٌٗٞجً ٝأض٠ ػ٠ِ ٓح ك٢ َٝج٣حٙ ٖٓ  ِٔحش جُْٜ ٝجُكُٕ ٝج٤ُأِ كرىوٙ ًٔح ًحٕ 

 ٣ؼ٤ٕ ك٤ٜح ٓغ ؾِ٘حٌ ك٢ ٬ّْ ٝأٓحٕ .

 جلنار فً كنؾ مواله الجدٌد ابن الزعٌم . : صؾ شعور قطز عندما تذكر  س (ٖ

 ؾـ : يٛرص ٗلٓٚ قٍٓجش ك٢ أغٍ قر٤رطٚ جًُجٛرس ٝهى أٚلٍ ٝؾٜٚ ٝٗكَ ؾٓٔٚ ٝضوٍقص ػ٤٘حٙ ٖٓ ٠ٍٞ جٍُٜٓ ٝجُرٌحء 

 . س:نزلت بـ )قطز( مصٌبتان كبرى وصؽرى فما هما؟ (ٗ

 ُٚ. ج٤ُٛٔرس جٌُرٍٟ ٠ٛ كٍجم قر٤رطٚ )ؾِ٘حٌ( ٝجُٛـٍٟ ٠ٛ جٞطٜحو )٠ْٞٓ( ؾـ : 

 س:كٌؾ عامل ابن الزعٌم قطزاً ؟وبم أوصى ابن الزعٌم  الحاج على ؟  (٘

ٌم جُٓـــــ٤ى جذـــــٖ جُــــُػ٤ْ ُكـــــحٍ ًِٓٔٞـــــٚ هطــــُ ٝذـــــحُؾ كـــــ٠ ض٣ٌٍٔــــٚ ٝجُؼطـــــق ػ٤ِـــــٚ ٝجؾطٜــــى كـــــ٠ إٔ ٣ٛـــــٍكٚ  ؾـــــ : 

ػـــــٖ ُٞػطـــــٚ ٝقُٗـــــٚ ٝػـــــٍٜ ػ٤ِـــــٚ إٔ ٣ُٝؾـــــٚ ؾح٣ٌـــــس ٓػـــــَ ؾِ٘ـــــحٌ أٝ أؾٔـــــَ ٜٓ٘ـــــح ٝهـــــى أٝٚـــــ٠ نحوٓـــــٚ جُكـــــحؼ 

 ؾٜىجً ك٠ جُؼ٘ح٣س ذوطُ ٝض٤ِٓس ٛٔٚ .ػ٠ِ ذأ٫ ٣أُٞج 
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 : كٌؾ استطاع الحاج على الفراش أن ٌخفؾ من هم قطز ؟  س (ٙ

ؾـ : ًحٕ ٤ِٓ٣ٚ ٣ٝطُ٘ٙ ذٚ ك٢ ٞٞجق٢ جُٔى٣٘س ٝج٣ٍُحٜ ٣ٍٝٝو)٣طٞف( ذٚ َقٔس ج٧ْٞجم ٣ٝكٍٟ ٓؼٚ ٓؿحُّ جُؼِْ ك٢ 

 جُٔٓؿى ٓٔح ًحٕ ُٚ ج٧غٍ ك٢ ضؼِن هِد هطُ ذحُؼرحوز ٝجُطوٟٞ . 

 تعلق قلب قطز ؟ وما الحال الذى  صار إلٌه ؟وما موقؾ ابن الزعٌم منه؟ س: بم (7

ضؼِـــــن هِرــــٚ ذحُؼرـــــحوز ٝجُطوـــــٟٞ كٌــــحٕ ٣ٛـــــ٠ِ جُلــــٍٜٝ ٧ٝهحضٜـــــح ٣ٝكـــــحكظ ػِــــ٠ جُ٘ٞجكـــــَ ٝأًػــــٍ ٓـــــٖ ضـــــ٬ٝز  ؾـــــ : 

جُوـــــٍإٓ ٝضـــــٍوو ػِـــــ٠ ٓؿـــــحُّ جُؼِـــــْ ٝذهحٚـــــس ٓؿـــــحُّ جُٗـــــ٤م جذـــــٖ ػرـــــى جُٓـــــ٬ّ ، ًٝـــــحٕ جذـــــٖ جُـــــُػ٤ْ ٣ٗـــــؿؼٚ 

 ٓح ًِلٚ ػ٬ٔ ٣كٍٞ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ قٌٟٞ ًٛٙ جُٔؿحُّ ػ٠ِ يُي ٝ

 : كٌؾ عرؾ الشٌخ ابن عبد السبلم حقٌقة نسب قطز ؟  س (8

ؾـ : َجٌ ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ ج٤ُٓى جذٖ جُُػ٤ْ ك٢ وجٌٙ ًٝحٕ هطُ ٛٞ ج١ًُ هحّ ذطوى٣ْ ٍٖجخ جٌُٞو ٤ُِٗم كِٔح ٌآٙ 

ٌِ أًػٍ ٖٓ ٍٓز كأنرٍٙ جذٖ جُُػ٤ْ ذكو٤وس أٍٓٙ كأغ٠٘ ػ٤ِٚ جْطلٍٓ ٖٓ جذٖ جُُػ٤ْ ػ٘ٚ كوى ُٔكٚ ج٤ُٗم ك٢ قِوس جُى

 ج٤ُٗم غ٘حًء أنؿَ هطُ .

 : ما السٌاسة التً كان الشٌخ ابن عبد السبلم ٌملكها هو وأنصاره ؟  س (9

ؾـ : ٢ٛ ضٞق٤ى ذ٬و ج٬ْ٩ّ ٝض٣ٌٖٞ ؾرٜس ه٣ٞس ٖٓ ِٓٞى ج٬ْ٩ّ ٝأٍٓجتٚ ذطٍو ج٤ُِٛر٤ٖ ٖٓ جُر٬و جُط٢ جقطِٞٛح ك٢ 

 حّ ُٝٛى ؿحٌجش جُططحٌ جُط٢ ضٜىوْٛ ٖٓ جٍُٗم . جُٗ

 : نال قطز ثقة الشٌخ ابن عبد السبلم وضح ذلك ؟  س (ٓٔ

ؾـ : ًحٕ ج٤ُٗم ٣وٍخ هطُ ٖٓ ٓؿِٓٚ ٣ٝطِطق ٓؼٚ ٣ٝٓأُٚ ػٖ ٤ْىٙ جذٖ جُُػ٤ْ ٝذؼع ٓؼٚ ٌْحتِٚ ئ٤ُٚ غْ ٍْػحٕ ٓح 

 ًًُٝي ًحٕ ٣لؼَ جذٖ جُُػ٤ْ ٝغن ذٚ كٌحٕ ٣رؼع ٌْحتِٚ جُٗل٣ٞس ئ٠ُ جذٖ جُُػ٤ْ ػ٠ِ ُٓحٕ هطُ 

 : لماذا وثق ابن الزعٌم والشٌخ ابن عبد السبلم بقطز وأتمناه على أسرارهما ؟  س (ٔٔ

ؾـ : ٧ٕ ٬ً ٜٓ٘ٔح ٝؾى ك٢ هطُ ٌؾحقس جُؼوَ ْٝىجو جٍُأ١ ًٝٔحٍ جٍُؾُٞس ٝج٫ٞط٬ع ذْٜٔ ج٧ٌٓٞ ًُج أٓ٘حٙ ػ٠ِ 

 أٍْجٌٛٔح ٝٝغوح ذٚ . 

 السبلم الملك الصالح أٌوب ؟  : لماذا راسل الشٌخ ابن عبد س (ٕٔ

ؾـ : ٌجَْ ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ جُِٔي جُٛحُف أ٣ٞخ ٣كٍٞٚ ػ٠ِ ضط٤ٍٜ ذ٬و جُٗحّ ٖٓ ج٤ُِٛر٤٤ٖ أْٞز ذؿىٙ جُٔؿحٛى 

 جُؼظ٤ْ جُِٓطحٕ ٬ٚـ جُى٣ٖ ٣ٝؼىٙ ذٔ٘حٍٚز ػحٓس أَٛ جُٗحّ . 

 : بم تفسر خوؾ الصالح إسماعٌل ومكاتبته الفرنجة ؟  س (ٖٔ

ٖٓ ػُّ جُٛحُف أ٣ٞخ ػ٠ِ ج٤ٍُٓٔ ئ٠ُ جُٗحّ ٝػُّ ػ٠ِ ؿُٝ ٍٓٛ هرَ إٔ ٣ـُٝ ٌِٜٓح ذ٬وٙ ًٝحضد جُلٍٗؽ ؾـ : ُهٞكٚ 

ٝجضلن ٓؼْٜ ػ٠ِ ٓٓحػىضٚ ٝج٤ٍُٓٔ ٓؼٚ ُٔكحٌذس ِْطحٕ ٍٓٛ ٝأػطحْٛ ك٢ ْر٤َ يُي هِؼط٢ )ٚلى( ٝ )جُٗو٤ق( 

 ٝذ٬وٛٔح ٝ )٤ٚىج( ٝ )٠ر٣ٍس( ٝأػٔحُٜح ْٝحتٍ ذ٬و جُٓحقَ . 

لذي أعلنه الشٌخ ابن عبد السبلم فً خطبة الجمعة ؟ وما موقؾ الناس من تلك الخطبة وكذلك موقؾ : ما ا س (ٗٔ

 الملك الصالح إسماعٌل منها ؟ 

ًٔح أٗٚ ُْ ٣ىع ٓح أٝؾرٚ َّللا ػ٢ِ ج٢ُٝ ج٧ٍٓ ٖٓ جُ٘ٛف ُ٪٬ّْ ٝجِٛٚ ٝجُو٤حّ ذكٔح٣س ذ٬وْٛ ْٝى غـٌْٞٛ...ؾـ : أػِٖ 

 ك٢ نطرطٚ ُِٛحُف ئْٔحػ٤َ . 

ٓٞهق جُ٘حِ ٖٓ جُهطرس : أقىغص جُهطرس أغٍجً ًر٤ٍجً ك٢ ٗلِٞ ْحٓؼ٤ٜح ٝٗحُص ئػؿحذْٜ ٨ٓٝضْٜ ذحُكٔحِ ٝأ ٍٜٝج   -

ج٩ٖلحم ػ٠ِ ج٤ُٗم جُؿ١ٍء جُٗؿحع ج١ًُ هحٍ ًِٔس جُكن كْٜٔ٘ ٖٓ هحٍ ذأٗٚ ٤ْوطِٚ ْٜٝٓ٘ ٖٓ يٛد ذأٗٚ ٤ْكرٓٚ 

٣ؼُُٚ ػٖ جُهطحذس كأٖحٌ ػ٤ِٚ أٗٛحٌٙ ذإٔ ٣ـحوٌ جُر٬و ٣ٝ٘ؿٞ  ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٌؾف ٗل٤ٚ ٝٓٛحوٌز أٓٞجُٚ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ٍٟ أٗٚ

 ذ٘لٓٚ ٖٓ ٣ى جُٛحُف ئْٔحػ٤َ ٝأػىٝج ُٚ ْٝحتَ جٍُٜخ ٌُٝ٘ٚ ٌكٝ ٝػٍٞٞج ػ٤ِٚ ج٫نطرحء كٍكٝ أ٣ٟحً . 

 ٓٞهق جُٛحُف ئْٔحػ٤َ ٖٓ جُهطرس : أٓح جُٛحُف ئْٔحػ٤َ كوى ًحٕ ؿحترحً ػٖ وٓٗن كٌطد ئ٤ُٚ أٗٛحٌٙ ذٔح ًحٕ ٖٓ -

 ج٤ُٗم كٌٞو ًطحذٚ ذؼُُٚ ٖٓ جُهطحذس ٝجُورٝ ػ٤ِٚ ٝقرٓٚ قط٠ ٣ٍؾغ ئ٠ُ وٓٗن ك٤ٍٟ ك٤ٚ ٌأ٣ٚ . 

 : ما موقؾ الناس إزاء القبض على الشٌخ ؟  س (٘ٔ

ٝهى قحٍٝ جُٛحُف ئْٔحػ٤َ هٔغ جُػٌٞز كِْ ٣لِف كٔح ْٝؼٚ ؾـ : ٖن يُي ػ٠ِ جُٗؼد ٝغحٌ أٗٛحٌٙ كطحُرٞج ذح٩كٍجؼ ػ٘ٚ 

  جؼ ػٖ ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ ٌُٝ٘ٚ جُُٓٚ ذ٬َٔٓس وجٌٙ ٝأ٫ ٣لط٢ ٝأ٫ ٣ؿطٔغ ذحُ٘حِ.ئ٫ إٔ ٣أٍٓ ذح٩كٍ
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 : كٌؾ أصبح قطز حلقة اتصال بٌن ابن عبد السبلم وأنصاره ؟  س (ٙٔ

ؾـ : أٍٓ جذٖ جُُػ٤ْ ًِٓٔٞٚ هطُ إٔ ٣طؼِْ جُك٬هس ٣ٍٝضىٟ ٬ٓذّ جُك٬ه٤ٖ ًٝحٕ ٣وٛى وجٌ ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ ػ٠ِ أٗٚ 

 ٘ٚ ٝذًٜٙ جُك٤ِس ًحٕ هطُ ٣وحذَ ج٤ُٗم ٣ٝكَٔ ضؼ٤ِٔحضٚ ئ٠ُ أٗٛحٌٙ ٣ٝكَٔ ٌْحتَ أٗٛحٌٙ ٝأنرحٌْٛ ئ٤ُٚ .٣ُ٣

 : ما الرإٌا التً رآها قطز فً منامه ؟ ومن فسر له رإٌاه ؟  س (7ٔ

هً ًٛج ك٢ جُٔ٘حّ ٝأٗٚ هٍخ ٓ٘ٚ ٍٝٞخ ػ٠ِ ٚىٌٙ ٝهحٍ " هْ ٣ح ٓكٔٞو ك  -٠ِٚ َّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ  -ؾـ : ٌأٟ هطُ جُ٘ر٢ 

طٌِٜٔح ٝضُّٜ جُططحٌ " ، ٝهٙ ٌؤ٣حٙ ػ٠ِ جُكحؼ ػ٠ِ جُلٍجٔ ج١ًُ ٠ِد ٓ٘ٚ إٔ ٣وٜٛح ػ٠ِ ج٤ُٗم ٓجُط٣ٍن ئ٠ُ ٍٓٛ ك

 جذٖ ػرى ج٬ُّٓ ٝهى كٍٓٛح ذوُٞٚ : ئٗي ْطِٔي ٍٓٛ ٝضُّٜ جُططحٌ . 

 س: بَم وعد )قطز( الشٌخ )ابن عبد السبلم( إذا تحققت رإٌاه؟ وبما دعا له الشٌخ؟ (8ٔ

ُْ٘س جُؿٜحو كلٍـ  ؾـ :  ٝػىٙ ذإٔ ٣ٍؾغ ئ٤ُٚ ك٠ ًَ ٖثٕٞ جُِٔي ٝإٔ ٣و٤ْ جٍُٗع ٣ٍٝ٘ٗ جُؼىٍ ٝإٔ ٣ك٠٤ ٓح أٓحش جُ٘حِ ٖٓ 

 ج٤ُٗم ٝوػح َّللا إٔ ٣كون ٌؤ٣ح ػرىٙ )هطُ( ًٔح قون ٖٓ هرَ ٌؤ٣ح ػرىٙ ٌُْٝٞٚ )٣ْٞق( ػ٤ِٚ ج٬ُّٓ .

 ا أثره على قطز ؟ : ما الدعاء الذي توجه به الشٌخ ابن عبد السبلم لقطز ؟ وم س (9ٔ

ؾـ : هحٍ ج٤ُٗم "جُِْٜ قون ٌؤ٣ح ػرىى هطُ ًٔح قووطٜح ٖٓ هرَ ُؼرىى ٌُْٝٞي ٣ْٞق جُٛى٣ن ػ٤ِٚ ج٬ُّٓ ٝػ٠ِ آذحتٚ 

أغٍٙ ػ٠ِ هطُ : ٌأٟ ج٤ُٗم جُرٌحء ك٢ ػ٢٘٤ هطُ ٝيُي ذٓرد ضًًٍٙ ُكر٤رطٚ ؾِ٘حٌ كط٠٘ٔ ٖٓ ج٤ُٗم إٔ  -ج٬ُّٓ" .    

 ح٣ىػٞ ُٚ ذِوحتٜح ك٤طُٝؼ ذٜ

 س: لماذا بكى )قطز( بعد أن دعا له الشٌخ بتحقٌق رإٌاه؟ وما موقؾ الشٌخ منه؟ (ٕٓ

ذ٠ٌ )هطُ( ٧ٗٚ ضًًٍ قر٤رطٚ )ؾِ٘حٌ( ٝػُ ػ٤ِٚ أٗٚ ُٖ ٣ٍجٛح أذىجً ًٝحٕ ٣ٞو ُٞ إٔ ج٤ُٗم ٣ىػٞ ُٚ إٔ ٣ِوحٛح ٣ٝطُٝؼ ذٜح  : جـ 

ـ٘س ق٤ع أ٣وٖ )هطُ( إٔ َّللا ٤ْٓطؿ٤د وػحءٙ كٍّم ُٚ ج٤ُٗم ٝوػح ُٚ غحٗ ُْ ٤س إٔ ٣ؿٔغ َّللا ٖـِٔٚ ذــ )ؾِ٘ـحٌ( جُطـ٠ ٣كرٜـح ػِـ٠ 

 جُ٘ر٠ )٘( .

 س: ما أثر دعوة الشٌخ على)قطز( ؟  (ٕٔ

 ؾق وٓغ) هطُ( ٌْٖٝ ٫ػؽ هِرٚ ٠ٝلن ٣طٔطْ : جُكٔى ل ْأُوحٛح ..ْأضُٝؾٜح. ؾـ : 

 الفصل الثانن على ددرًتاخ

 بارة ؼٌر الصحٌحة:أمام الع)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعبلمة أ: ضع عبلمة )

 (   )    ٗؿف جُكحؼ ػ٠ِ جُلٍجٔ ك٢ نططٚ ٝجٗطوَ هطُ ئ٠ُ ٤ٌِٓس ٤ْىٙ جُؿى٣ى جذٖ جُُػ٤ْ. -ٔ

 (   )  ٗظٍج هطُ ئ٠ُ ق٤حضٚ جُٓحذوس ػ٠ِ أٜٗح ٚلكس ق٣ُ٘س هحضٔس ُْ ضهَ ٖٓ جُٔؼحٗحز ٝئٕ نِص ٖٓ جُٓؼحوز. -ٕ

 (   )  وز ذؼ٤ىجػٖ ٟٓح٣وحش ٠ْٞٓ .ٝوع هطُ ق٤حضٚ جُوى٣ٔس ٝجْطورَ ق٤حز ؾى٣ىز ٗؼْ ك٤ٜح ذحُٓؼح -ٖ

 (           ) ُْ ٣ٌى هطُ ٣طهِٙ ٖٓ ٠ْٞٓ قط٠ ضًًٍ ٤ْىٙ جُوى٣ْ ج٤ُٗم ؿحْٗ جُٔوى٢ْ كًجذص ٗلٓٚ قٍٓجش -ٗ

 (           )  أٖلن جذٖ جُُػ٤ْ ػ٠ِ ًِٓٔٞٚ هطُ ٝقحٍٝ إٔ ٣ٍٛف ػٔح ك٤ٚ ٖٓ قُٕ ٝػٍٜ ػ٤ِٚ جُُٝجؼ -٘

 (   )      جُكُٕ ك٢ هِد هطُ. جْططحع جُكحؼ ػ٢ِ جُلٍجٔ إٔ ٣ٌٍٓ قىز -ٙ

 (   )     ضؼِن هِد هطُ ذحُهٍٔ ٝٝؾى ك٤ٜح جُِٟٓٞ ػٔح أٚحذٚ ٖٓ كٍجم ؾِ٘حٌ. -7

 (   )    قٍ٘ هطُ ػ٠ِ قٌٟٞ وٌِٝ جُؼِْ ك٢ جُٔٓؿى ٝذهحٚس وٌِ جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ.. -8

 (   )   أٌٍٗ ػ٤ِٚ جذٖ جُُػ٤ْ جٍٗٛجكٚ ئ٠ُ قٌٟٞ ٓؿحُّ جُؼِْ ٝضو٤ٍٛٙ ك٢ آوجء ػِٔٚ. -9

 (   )      أغ٠٘ جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ ػ٠ِ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ ك٢ قٌٟٞ هطُ. -ٓٔ

 (   )  جذٖ جُُػ٤ْ ٫ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ٓطـ٢٘ ػٖ هطُ ًُج ٌكٝ جهطٍجـ ج٤ُٗم ذٖ ػرى ج٬ُٕٓ ذؼطوٚ -ٔٔ

 (         )   ٗحٍ هطُ غوس  ٫ٞٓٙ جذٖ جُُػ٤ْ ٝغوس جذٖ ػرى ج٬ُّٓ كأضٔ٘حٙ ػ٠ِ أٍْجٌ قًٍطْٜ ج٤ُٓح٤ْس ج٬ٚ٩ق٤س -ٕٔ

 (   )     ًحٗص جُكًٍس ضٜىف ئ٠ُ ٓٓحٗىز قحًْ وٓٗن ٤ُٓطط٤غ ؿُٝ ٍٓٛ -ٖٔ

 (   )   أٌجو جُِٔي جُٛحُف ئْٔحػ٤َ إٔ ٣ؼطوَ جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ ٌُٝ٘ٚ ن٢ٗ غٌٞز أضرحػٚ -ٗٔ

 (   )   ٌجَْ جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ جُِِٔي جُٛحُف ٗؿْ جُى٣ٖ أ٣ٞخ ٝقٍٞٚ ػ٠ِ ؿُٝ وٓٗن.. -٘ٔ

 (           ) خ ضك٣ٍٝ جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ ٍُٝجذ١ جُوٍجذس ٝجُٞو جُط٢ ضؿٔؼٚ ذكحًْ وٓٗن.ٌكٝ جُِٔي جُٛحُف أ٣ٞ -ٙٔ

 (   )       .٣ـُٝ ٌِٜٓح ذ٬وٙهٌٍ جُٛحُف ئْٔحػ٤َ ؿُٝ ٍٓٛ هرَ إٔ  -7ٔ
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 (   )أٌَْ قحًْ وٓٗن ئ٠ُ جُلٍٗؿس ُٔٓحػىضٚ ك٢ ؿُٝ ٍٓٛ ك٢ ٓوحذَ ض٘حَُٚ ُْٜ ػٖ ذؼٝ جُٔىٕ جُٓحق٤ِس -8ٔ

 (   )  ٛحُف قحًْ ٍٓٛ ئ٠ُ قِلحتٚ ك٢ قِد ٝقٔٙ ُٔٓحػىضٚ ٞى قحًْ وٓٗنأٌَْ جُِٔي جُ -9ٔ

 (   ) ٚؼى جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ جُٔ٘رٍ ٝنطد نطرس قَٔ ك٤ٜح ػ٠ِ جُٛحُف ئْٔحػ٤َ ك٢ ًِٔحش ٝجٞكس  -ٕٓ

 (   )     جضلوص ًِٔس جُ٘حِ ػ٠ِ إٔ جُٛحُف ئْٔحػ٤َ ٤ْوطَ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ -ٕٔ

 (   )   ذحُورٝ ػ٠ِ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ ٝػُُٚ ػٖ جُهطحذسٌٝو ًطحخ جُِٔي جُٛحُف  ئْٔحػ٤َ  -ٕٕ

 (   )    . قحٍٝ جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ جٍُٜٝخ ٝج٫نطلحء نٞكح ٖٓ جُٛحُف ئْٔحػ٤َ -ٖٕ

 (   )    جْططحع جُٛحُف ئْٔحػ٤َ هٔغ جُػٌٞز جُط٢ هحّ ذٜح أضرحع ج٤ُٗم ذؼى جُورٝ ػ٤ِٚ. -ٕٗ

 (   )   نَ ػ٠ِ ج٤ُٗم ك٢ ٓكرٓٚ ذر٤طٚ.ضؼِْ هطُ جُك٬هس ٤ُطٌٍ٘ ك٢ ١َ ق٬م ٣ٝٓطط٤غ إٔ ٣ى -ٕ٘

 (   )       ٌأٟ هطُ جُ٘ر٢ ك٢ جُٔ٘حّ ٝذٍٗٙ ذِٔي ٍٓٛ ٣ُٛٝٔس جُططحٌ. -ٕٙ

 (   )      أٍْع هطُ ئ٠ُ ٚى٣وٚ جُكحؼ ػ٢ِ جُلٍجٔ ٝهٙ ػ٤ِٚ جٍُؤ٣ح. -7ٕ

 (           ) ٝػى هطُ جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ ذحٍُؾٞع ئ٤ُٚ ك٢ ًَ أٍٓ ٖٓ ٖثٕٞ جُِٔي ئيج ضكووص ٌؤ٣حٙ ِٝٓي ٍٓٛ -8ٕ

 (   )          وػح ج٤ُٗم ُوطُ ذطكون ٌؤ٣حٙ. -9ٕ

 (   )     ٠ِد هطُ ٖٓ ج٤ُٗم إٔ ٣ىػٞ ُٚ َّللا إٔ ٣ؿٔغ ِٖٔٚ ذحذ٘س نحُٚ ؾِ٘حٌ.. -ٖٓ

 ( ry.site/archives/2501https://dardeُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً من بٌن البدابل المتاحة: -ب

 

 أضْ جُكحؼ ػ٢ِ جُلٍجٔ نططٚ ُه٬٘ هطُ ذؼى : -ٔ

 أٌذؼس أ٣حّ  ׄ      غ٬غس أ٣حّ    ׄ    ٤ٓٞ٣ٖ                       ׄ   ٣ّٞ ٝجقى                 ׄ  

 أ٣حّ ق٤حضٚ ذٓرد ًحٗص ق٤حز هطُ ك٢ ذ٤ص ج٤ُٗم ؿحْٗ أكَٟ  -ٕ

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس  ׄ      ضؼِوٚ ذحُؼرحوز   ׄ   ٌػح٣س ج٤ُٗم ؿحْٗ َٝٝؾطٚ       ׄ   قرٚ ُؿِ٘حٌ ك٤ٚ          ׄ  

 ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ جْطٍجقس هطُ ٝج٠ٔث٘حٗٚ ك٢ ذ٤ص جذٖ جُُػ٤ْ ئ٫ أٗٚ قُٕ ذٓرد : -ٖ

 ْٞء ٓؼحِٓس جذٖ جُُػ٤ْ ُٚ  ׄ         ئٛحٗس ٠ْٞٓ ُٚ  ׄ   كٍجم ؾِ٘حٌ        ׄ   كٍجم َٝؾس ج٤ُٗم      ׄ  

 ؾِ٘حٌ: ػ٠ِ كٍجم  هطُ  قُٕ جذٖ جُُػ٤ْ ػ٘ىٓح ٌأٟ  -ٗ

 جُطل٤ٌٍ ك٤ٜح ٍٚكٚ ػٖ ׄ       ضؼؿد ٝجٗىٕٛ  ׄ   َؾٍٙ ٝػ٘لٚ         ׄ   ٌم ُكحُٚ ٝ ٝجْحٙ       ׄ  

 أٌجو جذٖ جُُػ٤ْ إٔ ٢ِٓ٣ هطُ ٣ٝٗـِٚ كـ :   -٘

 ئ٠ُ جُكحؼ ػ٢ِ       أًِٝٚ ׄ        ًِلٚ ذأػٔحٍ ًػ٤ٍز       ׄ  

 ٖـِٚ ذحُوٛٙ ٝجُكٌح٣حش   ׄ        أٌِْٚ ئ٠ُ جُؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ     ׄ  

 . ػِْ جذٖ جُُػ٤ْ ذطٍوو هطُ ػ٠ِ جُٔٓحؾى ٝوٌِٝ جُؼِْ كـ :  -ٙ

 ًِلٚ ذأػٔحٍ ًػ٤ٍز .   ׄ     .      أػطوٚ ٝقٌٍٙ  ׄ         قػٚ ٖٝؿؼٚ        ׄ     ٓ٘ؼٚ ذِطق         ׄ  

 ذٖ ػرى ج٬ُّٓ كأغ٠٘ ػ٤ِٚ ٓٔح ؾؼَ هطُ ٣ٗؼٍ ذـ :ٌأٟ ج٤ُٗم ج -7

 جُطؼؿد ٝجُىٛٗس . ׄ            جُػٌٞز ػ٠ِ جُؼرٞو٣س  ׄ     جُك٤حء ٝجُهؿَ     ׄ    جُػوس ٝجُـٌٍٝ           ׄ  

 جٖطٍٟ جذٖ جُُػ٤ْ هطُ ٤ُؼطوٚ ٌُٖٝ ج١ًُ ٓ٘ؼٚ ٖٓ ػطوٚ ٛٞ : -8

 . جُػح٤ٗس ٝجُػحُػس  ׄ     .  نٞكٚ ػ٤ِٚ ׄ                       قرٚ ُٚ    ׄ   قحؾطٚ ئ٤ُٚ                        ׄ  

 ٝغن ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ ٝج٤ُٓى جذٖ جُُػ٤ْ ك٢ هطُ ذٓرد : -9

 . ًٍّ أِٚٚ  ׄ   غ٘حء جُكحؼ ػ٢ِ ػ٤ِٚ  .  ׄ   يًحتٚ ٝئن٬ٚٚ                 ׄ       هٞضٚ ٖٝؿحػطٚ      ׄ  

 : ٤ٖ ٖٓ ِٓٞى جُر٤ص ج٣٧ٞذ٢ جُٔٞج٤ُٖ ٤ُِِٛر -ٓٔ

 .جُ٘حٍٚ وجٝٝو  ׄ       جُٛحُف ئْٔحػ٤َ ׄ                ٬ٚـ جُى٣ٖ ج٣٧ٞذ٢ ׄ         ٗؿْ جُى٣ٖ أ٣ٞخ   ׄ  

 أٌجو جُٛحُف ئْٔحػ٤َ جُورٝ ػ٠ِ ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ ٫ُٞ :  -ٔٔ

َ   ضوى٣ٍٙ ُؼِٔٚ ٌٝٝػٚ  ׄ   ٖلحػس جذٖ جُُػ٤ْ       ׄ    ٌٙ  .هٞز أٗٛح  ׄ    نٞكٚ ٖٓ جُٛحُف أ٣ٞخ   .   
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 ػُّ جُٛحُف ئْٔحػ٤َ ػ٠ِ ؿُٝ ٍٓٛ كحْط٘ؿى ذأ١ٍ٤ٓ : -ٕٔ

 . ٤ٚى ٠ٝر٣ٍس  ׄ       وٓٗن ٝقٔٙ .  ׄ   وٓٗن ٝقِد                 ׄ   قٔٙ ٝقِد             ׄ  

 أوٌى ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ  نطٌٞز ٓح ػُّ ػ٤ِٚ جُٛحُف ئْٔحػ٤َ كٌطد ٌْحُس ُـ  :    -ٖٔ

 جُٛحُف أ٣ٞخ    . ׄ   جُ٘حٍٚ ٬ٚـ جُى٣ٖ             ׄ     .          جذٖ جُُػ٤ْ  ׄ    جُ٘حٍٚ وجٝٝو  ׄ  

 نطد جذٖ ػرى ج٬ُّٓ نطرس ػظ٤ٔس جٖطِٔص ػ٠ِ ًَ ٓٔح ٢ِ٣ ٓحػىج : -ٗٔ

 جُكع ػ٠ِ جُؿٜحو     ׄ         جُط٘ى٣ى ذحُٛحُف أ٣ٞخ  ׄ  

  ٓح أٝؾد َّللا ػ٠ِ أ٢ُٝ ج٧ٍٓׄ           ضك٣ٍْ ذ٤غ ج٧ِْكس ٤ُِِٛر٤٤ٖ  .ׄ  

 جُٛحُف ئْٔحػ٤َ نحٌؼ جُر٬و كأٌَْ ًطحذٚ ذـ : ًحٕ -٘ٔ

 ٗل٢ ج٤ُٗم ٝٓٛحوٌز أ٬ًٓٚ         ׄ                جذٖ ػرى ج٬ُّٓقرّ ج٤ُٗم ׄ  

 ج٠ُٝ٧ ٝجُػحُػس  ׄ          .   ػُُٚ ػٖ جُهطحذسׄ  

 ٗٛف ج٤ُٗم أضرحػٚ ذحٍُٜٝخ ٌُ٘ٚ ٌكٝ ٧ٗٚ : -ٙٔ

 .    غ ئْٔحػ٤َ ئ٣ًجءُٖٙ ٣ٓطط٤  ׄ        ٫ ٣وٟٞ ػ٠ِ جٍُٜٝخ       ׄ  

 ٠ٖٝ ٗلٓٚ ػ٠ِ جُؿٜحو ׄ        ٫ ٣ؿى ٌٓحٗح ٍُِٜٝخ      ׄ  

 هرٝ جُٛحُف ئْٔحػ٤َ ػ٠ِ ج٤ُٗم ٌُٝ٘ٚ ٍْػحٕ ٓح أكٍؼ ػ٘ٚ ذٓرد : -7ٔ

 . ٖلحػس ِٓي ٍٓٛ ُٚ ׄ      ٍٜٓ ج٤ُٗم  . ׄ   هٞز أٗٛحٌ ج٤ُٗم          ׄ   جْطؿحذس ج٤ُٗم ُٔطحُرٚ          ׄ  

 حػ٤َ ػٖ ج٤ُٗم ٌُٝ٘ٚ كٍٜ ػ٤ِٚ :أكٍؼ جُٛحُف ئْٔ -8ٔ

 إٔ ٣إ٣ىٙ ك٢ ؿُٝ ٍٓٛ ׄ     .   إٔ ٣ؼطٍف ذًٗرٚ   ׄ   إٔ ٣ىػٞ ُٚ ك٢ جُهطرس       ׄ    إٔ ٣ُِّ ذ٤طٚ        ׄ  

 ًحٕ هطُ ٣ًٛد ئ٠ُ ج٤ُٗم ٓطهل٤ح ك٢ ١َ :   -9ٔ

 .  جُٓوحت٤ٖ ׄ          جُك٬ه٤ٖ            ׄ     .     جُٗكحي٤٣ٖ  ׄ      جُؿ٘ٞو       ׄ  

 " ٓح ًٛج ٣ح هطُ   َٛ ضُٝؾص جُرحٌقس   " هحتَ جُؼرحٌز : -ٕٓ

َ   ج٤ُٗم ؿحْٗ  ׄ   جُكحؼ ػ٢ِ       ׄ    ج٤ُٓم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ  . ׄ   جذٖ جُُػ٤ْ                    .                

 ضؼؿد هطُ ٖٓ ٢ٖء ك٢ جٍُؤ٣ح جُط٢ ٌآٛح ٝٛٞ : -ٕٔ

َ   يًٍ هطحٍ جُططحٌ  ׄ   ٢       ٓؼٍكطٚ جْٔٚ جُكو٤و ׄ   ضكى٣ى ٍٓٛ ُِِٔي       ׄ    ػىو جًٍُد ج١ًُ ٌآٙ .   .     

 ٗٛف جذٖ جُُػ٤ْ ًِٓٔٞٚ ذؼىٓح ٌأٟ ٌؤ٣حٙ ذـ : -ٕٕ

 ٣كطلظ ذٜح ُ٘لٓٚ .ׄ     .    ٣٘ٓحٛح ٫ٝ ٣ًًٍٛح  ׄ   ٠ِ ج٤ُٗم           ػ٣وٜٛح   ׄ   ٫ ٣وٜٛح ػ٠ِ أقى       ׄ  

 حتَ جُؼرحٌز ٛٞ :" ئٜٗح ٌؤ٣ح ػظ٤ٔس ، كإ ضٌٖ ٚىهح كٓطِٔي ٍٓٛ " ه -ٖٕ

 ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ  . ׄ       ج٤ُٗم ؿحْٗ جُٔوى٢ْ  ׄ   ٚى٣وٚ جُكحؼ ػ٢ِ      ׄ   ٤ْىٙ جذٖ جُُػ٤ْ       ׄ  

 ٝػى هطُ ٤ٖهٚ ئٕ ضكووص ٌؤ٣حٙ ذـ : -ٕٗ

 . ٣ؿؼِٚ نط٤رح  ׄ     ٣وىّ ُٚ ٛى٣س   .  ׄ   ٣ؼٞو ئ٤ُٚ ك٢ ًَ أٍٓ   ׄ      هح٤ٞح ٣ؿؼِٚ  ׄ  

 ٤ُٗم ُٚ ذٓرد : ذ٠ٌ هطُ ذؼى وػحء ج -ٕ٘

 ضًًٍٙ ؾِ٘حٌ  . ׄ   ضًًٍٙ نحُٚ ؾ٬ٍ جُى٣ٖ          ׄ         ضًًٍٙ ٫ٞٓٙ ج٤ُٗم ؿحْٗ  ׄ   كٍقٚ ذحُىػحء        ׄ  

 ( /archives/2501https://dardery.siteُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٖٓ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ) 

 ج: من القابل:

 (      )    ئٕ ٖثص َٝؾطي ؾح٣ٌس ٓػِٜح أٝ أؾَٔ ٜٓ٘ح. -ٔ

 (      )      ئٗٚ ٓح ػِٔص ُٗحخ ٚحُف.  -ٕ

 (      )   ُٞ ً٘ص ٣ح ٤ْى١ ضكد جُى٤ٗح ُٓوص ئ٤ُي ذىٌ جًُٛد.  -ٖ
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 أجب عما ٌلً: -د

 حِ  ٝٓح أغٍ نطرطٚ ك٢ ٗلْْٜٞ ٓح ج١ًُ وكغ ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ ٤ُهطد ك٢ جُ٘  -ٔ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ػَِ : غوس ًَ ٖٓ جذٖ جُُػ٤ْ ٝج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ ك٢ هطُ. - ٕ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

َْ أكٍؼ ػ٘ٚ   - ٖ َْ هرٝ جُٛحُف ئْٔحػ٤َ ػ٠ِ جذٖ ػرى ج٬ُّٓ   ُٝ ُ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

َّ ضىٍ   ُؿأ أٗٛحٌ ج٤ُٗم ئ٠ُ ق٤ِس ٣ٍ٠لس ٬ُضٛحٍ ذٚ . كٔح - ٗ  ًٛٙ جُك٤ِس   ٝػ٬
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ٓح جُىػحء ج١ًُ ضٞؾٚ ذٚ ج٤ُٗم جذٖ ػرى ج٬ُّٓ ُوطُ   ٝٓح أغٍٙ ػ٠ِ هطُ     -٘
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٓح جُٞػى ج١ًُ هطؼٚ هطُ ػ٠ِ ٗلٓٚ ُِؼُ ذٖ ػرى ج٬ُّٓ ئٕ ضكووص ٌؤ٣حٙ  - ٙ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ( https://dardery.site/archives/2501ٖ ج٩ؾحذحش جٞـ١ ػ٠ِ جٍُجذ١     ُِطى٣ٌد ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٝجُطأًى ٓ)  
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 كٍِٜ جُٔكط٣ٞحش
 جُٛلكس جُٔٞٞٞع ّ

 أوال : النحو 

 الوحدة األولى )إعراب الفعل(

 الفعل الماضً  -

 الفعل األمر -

 الفعل المضارع  -

 رفع الفعل المضارع -   

 نصب الفعل المضارع -   

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ج٧كؼحٍ  -

 جزم الفعل المضارع -   

 الوحدة الثانٌة )توكٌد الفعل بانون(

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ئػٍجخ جُٟٔحٌع  -

 الوحدة الثالثة )المصادر(

 المصدر الصرٌح  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُٔٛىٌ ج٣ٍُٛف -

 المصدر المٌمً  -

 جُٔٛىٌ ج٢ٔ٤ُٔضى٣ٌرحش ػ٠ِ  -

 المصدر الصناعً  -

  ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُٔٛىٌ جُٛ٘حػ٢ -

 تدرٌبات  عامة على مقرر النحو

 ثانٌا  : الببلؼة

 علم البٌان

 التشبٌه  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُطٗر٤ٚ -  

 االستعارة -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ج٫ْطؼحٌز -

 الكناٌة  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جٌُ٘ح٣س -  

 المجاز المرسل -

 ُٔؿحَ جٍَُْٔضى٣ٌرحش ػ٠ِ ج -

 علم البدٌع

 الطباق  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُطرحم -

 المقابلة  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُطرحم ٝ جُٔوحذِس -

ٖ -ٖ8 

ٗ-ٔ7 

ٗ 

ٗ 

٘- 

٘ 

٘-ٙ 

ٙ-9 

9- ٔٔ 

ٕٔ 

ٕٔ-ٔ7 

ٔ8-ٕ9 

ٔ8-ٔ9 

ٔ9-ٕ٘ 

ٕ٘ 

ٕ٘-ٕ8 

ٕ9 

ٕ9 

ٖٓ-ٖ8 

ٖ9 –8٘ 

ٗٓ-٘ٓ 

ٗٓ-ٗٔ 

ٕٗ-ٖٗ 

ٗٗ-ٗ٘ 

ٗ٘-ٗٙ 

ٗ7 

ٗ7-ٗ8 

ٗ9 

٘ٓ 

٘ٔ-ٙ7 

٘ٔ 

٘ٔ-ٖ٘ 

ٖ٘ 

ٖ٘-٘ٙ 
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 الجناس  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُؿ٘حِ -

 السجع  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُٓؿغ -

 التورٌة  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُط٣ٌٞس -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س جُٔوٌٍز

 فٌةالمحسنات البدٌعٌة اإلضا  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُٔكٓ٘حش جُرى٣ؼ٤س ج٩ٞحك٤س -

 علم المعانً

 اإلٌجاز واإلطناب  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ج٣٩ؿحَٝج٠٩٘حخ -

 األسلوب الخبري واإلنشابً  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ج٧ِْٞخ جُهر١ٍ ٝج٩ٗٗحت٢ -

 اإلنشاء الطلبً وؼٌر الطلبً -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ج٩ٗٗحء جُطِر٢ ٝؿ٤ٍ جُطِر٢ -

 نشاء الطلبًأنواع اإل  -

  ضى٣ٌرحش ػ٠ِ أٗٞجع ج٩ٗٗحء جُطِر٢ -

 أنواع اإلنشاء ؼٌرالطلبً  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ أٗٞجع ج٩ٗٗحء ؿ٤ٍ جُطِر٢ -

 تدرٌبات ببلؼٌة عامة

 ثالثا : األدب

 األدب فً العصر الجاهلً

 الشعر فً العصر الجاهلً)المعلقات(  -

 وحش(ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُٗؼٍ ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ)جُٔؼِ -       

 فنون النثر فً العصر الجاهلً -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُ٘ػٍك٢ جُ٘ػٍ جُؿح٢ِٛ -

 األدب فً العصر اإلسبلمً

 الشعر فً العصراإلسبلمً  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُٗؼٍ ك٢ جُؼٍٛ ج٢ٓ٬ْ٩ -

 النثر فً العصراإلسبلمً  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُ٘ػٍ ك٢ جُؼٍٛ ج٢ٓ٬ْ٩ -

 األدب فً العصر األموي

 العصراألموي الشعر فً  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُٗؼٍ ك٢ جُؼٍٛ ج١ٞٓ٧ -

 النثر فً العصر األموي  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُ٘ػٍ ك٢ جُؼٍٛ ج١ٞٓ٧ -

 رابعا : النصوص 

 نص من تجارب الحٌاة  -

٘ٙ 

٘7-٘8 

٘8 

٘8-٘9 

٘9 

ٙٓ-ٙٔ 

ٕٙ-ٖٙ 

ٙٗ-ٙ٘ 

ٙٙ-ٙ7 

ٙ8-8٘ 

ٙ8-ٙ9 

ٙ9-7ٓ 

7ٓ 

7ٔ-7ٗ 

7ٗ  

7ٗ-77 

77  

77-8ٓ 

8ٓ  

8ٓ-8ٔ 

8ٕ-8٘ 

8ٙ –ٔٔ7 

87-ٔٓٔ 

87-9ٔ 

9ٔ-9٘ 

9٘-97 

97-ٔٓٔ 

ٕٔٓ-ٔٔٓ 

ٕٔٓ 

ٕٔٓ-ٔٓٙ 

ٔٓ7-ٔٓ8 

ٔٓ8-ٔٔٓ 

ٔٔٔ-ٔٔ7 

ٔٔٔ 

ٔٔٔ-ٔٔٗ 

ٔٔ٘  

ٔٔ٘-ٔٔ7 

ٔٔ8-ٕٔٙ 

ٔٔ9-ٕٔٙ 
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 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ٗٙ ٖٓ ضؿحٌخ جُك٤حز -

 ٗٛٞ٘ ٓطكٌٍز ػ٠ِ جُٗؼٍ ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ -

 نص من وصاٌا الحكماء  -

 ٠ِ ٗٙ ٖٓ ٝٚح٣ح جُكٌٔحءضى٣ٌرحش ػ -

 ٗٛٞ٘ ٓطكٌٍز ػ٠ِ جُ٘ػٍ ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ -

 نص سبٌل الرشاد  -

  ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ٗٙ ْر٤َ جٍُٖحو -

 ٗٛٞ٘ ٓطكٌٍز ػ٠ِ جُٗؼٍ ك٢ جُؼٍٛ ج٢ٓ٬ْ٩ -

 نص من الهدي النبوي فً خطبة الوداع  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ٗٙ ٖٓ جُٜى١ جُ٘ر١ٞ ك٢ نطرس جُٞوجع -

 جُ٘ػٍ ك٢ جُؼٍٛ ج٢ٓ٬ْ٩ ٗٛٞ٘ ٓطكٌٍز ػ٠ِ -

 نص العلم حٌاة  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ٗٙ جُؼِْ ق٤حز -

 ٗٛٞ٘ ٓطكٌٍز ػ٠ِ جُٗؼٍ ك٢ جُؼٍٛ ج١ٞٓ٧ -

 نص علم وعمل  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ ٗٙ ػِْ ٝػَٔ -

 ٗٛٞ٘ ٓطكٌٍز ػ٠ِ جُ٘ػٍ ك٢ جُؼٍٛ ج١ٞٓ٧ -

 خامسا : القراءة المتحررة

 كٌفٌة التعامل مع سإال القراءة المتحررة 

 نماذج من القراءة الحرة

 سادسا : قصة وا إسبلماه

  الفصل  األول  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُلَٛ  ج٧ٍٝ -

 الفصل  الثانً  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُلَٛ  جُػح٢ٗ -

 الفصل  الثالث  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُلَٛ  جُػحُع -

 الفصل  الرابع  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُلَٛ  جٍُجذغ -

 الفصل  الخامس  -

 جُلَٛ  جُهحّٓضى٣ٌرحش ػ٠ِ  -

 الفصل  السادس  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُلَٛ  جُٓحوِ -

 الفصل  السابع  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُلَٛ  جُٓحذغ -

 الفصل  الثامن  -

 ضى٣ٌرحش ػ٠ِ جُلَٛ  جُػحٖٓ -

  كٍِٜ جُٔكطٟٞ

ٕٔٙ-ٕٔ9 

ٕٔ9-ٖٔٙ 

ٖٔ7-ٔٗٔ 

ٕٔٗ-ٔٗٗ 

ٔٗ٘-ٔٗ9 

ٔ٘ٓ-ٔ٘ٙ 

ٔ٘ٙ-ٔ٘9 

ٔ٘9-ٔٙ٘ 

ٔٙٙ -ٔ7ٖ 

ٔ7ٖ-ٔ78 

ٔ78-ٔ8ٗ 

ٔ8٘-ٔ9ٔ 

 ٔ9ٔ –ٔ9٘ 

ٔ9٘-ٕٓٔ 

ٕٕٓ-ٕٓ7 

ٕٓ7-ٕٔٓ 

ٕٔٓ-ٕٔٙ 

ٕٔ7-ٕٗ9  

ٕٔ7-ٕٕٖ 

ٕٕٗ-ٕٗ9 

ٕ٘ٓ-ٕ9ٗ  

ٕ٘ٔ-ٕٕ٘ 

ٕٖ٘-ٕ٘٘ 

ٕ٘ٙ-ٕ٘8 

ٕ٘8-ٕٙٓ 

ٕٙٔ-ٕٕٙ 

ٕٕٙ-ٕٙٗ 

ٕٙ٘-ٕٙ7 

ٕٙ7-ٕ7ٔ 

ٕ7ٕ-ٕ7ٗ 

ٕ7ٗ-ٕ7ٙ 

ٕ77-ٕ79 

ٕ79-ٕ8ٕ 

ٕ8ٖ-ٕ8٘ 

ٕ8٘-ٕ88 

ٕ89-ٕ9ٔ 

ٕ9ٔ-ٕ9ٗ 

ٕ9٘-ٕ97 

 

 



 


